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УВОДНИК
УЧЕЊЕ ТОКОМ ЦЕЛОГ ЖИВОТА
„Послови“ вам и у овом броју доносе много важних и занимљивих
тема. На различите начине бавили смо се праксом, која се у модерно време
показује као једнако важна колико и формално образовање у тражењу посла и током каријере. Принцип „учење током целог живота“ постао је нешто
што се наметнуло као неопходно да би човек био успешан, како на пословном, тако и на приватном плану. Данас, када тражите посао, скоро сваки
послодавац ће тражити да имате практична знања за обављање тог посла.
Ово је посебно важно за младе људе који излазе из система образовања
како би брже и лакше нашли запослење у струци. Подсећамо, млади до 30
година спадају у теже запошљиве групе, а основни проблем је што током
образовања не стекну довољно практичног знања.
Неколико сајмова, на којима су компаније студентима понудиле праксу, одржано је у претходном периоду. Један од њих је и Сајам младих, одржан у Коларчевој задужбини у Београду. Искуства говоре да од 200 до 300
студената после овог сајма добије шансу за праксу или посао. На сајму се
представило око 30 великих мултинационалних компанија и домаћих фирми које послују на светском нивоу, ове године чак дупло више фирми него
претходних, што показује колико је ова манифестација важна не само за
студенте већ и за њих.
Да су млади све активнији показала је и завршна конференција у оквиру програма „Нови лидери“ под називом „Где идеје праве први корак“.
На једној од највећих мотивационих конференција за младе у Србији, која
се организује 12. пут, учествовало је 150 младих, који су могли да чују искуства представника успешних компанија. Талентовани млади људи из
Србије верују да могу да промене друштво у којем живе уколико се више
ангажују, а управо је циљ програма да се подстакну млади да реализују
нове идеје користећи стечена знања и вештине и да се на тај начин формира
мрежа будућих лидера, која би могла да има утицај на целокупно друштво
наше земље.
Национална служба за запошљавање током пролећа организује велики број сајмова запошљавања, који су једна од најпопуларнијих мера активне политике запошљавања и бележе одличне резултате када је у питању
смањење незапослености у локалној средини. Водимо вас на сајмове у Неготину, Новом Пазару, Пироту, Прибоју, Вршцу и Врању.
У овом броју бавимо се актуелном темом, радним правима сезонских
радника у Србији. Новим нацртом закона предвиђено је да се поједностави
начин пријаве и одјаве сезонских радника и то електронским путем. Циљ је
да се спречи рад на црно и радницима обезбеди право на пензију.
Послови вам доносе наставак приче о српским винаријама, а са представницима неких од најпознатијих винарија разговарали смо о успеху
наших винара последњих година, али и о проблемима на које наилазе у
пословању. Рекли су нам да је то грана привреде која је доживела велики
успех у последњој деценији, али највише захваљујући напорима свих винара и заједништву. Поред тога, квалитет вина је знатно бољи захваљујући
стручном оспособљавању произвођача. Ипак, да би Србија заузела значајније место на винским мапама региона, неопходна је и добра промоција
домаћих вина и улагања у вински туризам.
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Професионална оријентација

ПОМОЋ У ОДАБИРУ ЗАНИМАЊА
Професионална оријентација је психолошка процена способности, личности,
интересовања, мотивације и очекивања ђака, а циљ је да се младима помогне да
изаберу најбоље занимање за себе. У Центру за информисање и професионално
саветовање (ЦИПС) НСЗ врсни психолози помажу малим и великим матурантима
да се одлуче за будуће занимање и открију своја интересовања и таленте
Нека деца још од малих ногу знају чиме
ће се бавити и показују таленат за одређена занимања, ипак, многи немају толико среће, па
им одабир средње школе, односно факултета, а
највероватније и занимања којим ће се бавити
током читавог живота, представља врло стресан
тренутак.
Избор занимања свакако је једна од
најозбиљнијих одлука коју доносе ђаци у тренутку када уписују средњу школу. Осим што
је важно да се детаљно информишу о раду
средњих школа и гимназија, смеровима које
нуде и занимањима за које припремају ђаке,
ученици би требало да посебно размисле о
својим интересовањима и склоностима, али и
личним особинама. На пример, било би добро
да будући ученици економских школа уживају у раду са бројевима, будући медицинари
да буду стрпљиви, сталожени и спремни да
помажу другима, али и да поседују одређена
добра предзнања из биологије или хемије.
Успех у послу, дакле, умногоме зависи
од способности, особина личности, интересовања ђака за одређени посао у којем себе
виде. Идеална ситуација сигурно би била да
потпуно буду усклађене жеље и могућности,
односно да жељено занимање буде међу траженим пословима на тржишту рада. Ипак,
није увек тако, па зато НСЗ има посебан програм намењен ученицима завршних разреда
основне и средње школе, како би кроз професионалну оријентацију пронашли најбоље
решење за своју будућност. У Центру за информисање и професионално саветовање
НСЗ ђаци могу да ураде тестове интересовања, личности, способности, након чега следи разговор са психологом, који даје предлог
шта би могли да упишу. Наравно, коначна одлука је на ученицима и родитељима.
„Ђаци се одлучују за свој будући позив
на основу различитих мотива. Многи се опредељују на основу интересовања и процене да им леже одређене области и школски
предмети. Осим доношења одлука на основу
личних преференција, врло често се опредељују и на основу практичних разлога, пре
свега могућности проналажења посла. Тако,
на пример, наставник физике може лакше
пронаћи радно место него астрофизичар.
Љубав према физици, математици и добри
резултати из ових предмета могу определити и за студије електротехнике. Љубав према
писању може бити преточена у посао преводиоца, а љубав према бројевима у посао економисте“, каже психолог НСЗ Ивана Божић.
Она истиче да разлози опредељивања
за одређену професију могу бити и у вези
са особинама личности ђака, па тако комуникативни и причљиви могу тежити раду у
области туризма, добро организовани више
окренути занимањима у области менаџмента или администрације. Оно што је важно јесте да избор не буде у раскораку са кључним
особинама личности, односно да рецимо преосетљиви не бирају стресне послове.
Бесплатна публикација о запошљавању

На питање какво је искуство са младима у Србији и на који начин они бирају занимања, Ивана Божић каже да је утисак да се
један део младих труди да бира у складу с
тржишним потребама. Искуства психолога
НСЗ говоре да се они распитују, сазнају много тога користећи информационо-комуникационе технологије, труде се да буду у току са
променама, односно радознали су и активни.
Ипак, појединима је потребна стручна помоћ, јер до последњег момента нису одлучили шта желе да упишу и којим занимањем да
се баве. „Наравно, идеално је помирити личне
жеље и тржишне потребе, уколико је могуће.
Интересовања, личне вредности и преференције могу, уколико су праћене одговарајућим
способностима, знањима и вештинама, бити
основа снажне мотивације - за припрему
пријемних испита, студирање, рад у занимању“, објашњава психолог НСЗ.

Некада се деси да ђаци направе грешку када се опредељују за средњу школу, јер
се воде мање битним, односно мање релевантним факторима, попут тога да ли им је
школа близу, да ли неко из друштва уписује
исту школу, колики је притисак родитеља.
Погрешно је и када се иде линијом мањег отпора, односно када ђак уписује школу за коју
сматра да ће је лакше завршити.
Није лако доносити одлуке са 15, а врло
често ни са 18 година, па у ЦИПС-у и велики
матуранти добијају све неопходне информације о даљем наставку школовања и могућностима које им се пружају, у складу са њиховим жељама и способностима.
Велику улогу у одабиру будуће школе и
професије имају и родитељи, који често покушавају да утичу на избор своје деце, тако што
им предлажу занимања која се уклапају у породичну традицију или су, по њиховој процени, тражена на тржишту рада. Иако би требало да се суздржавају од директног утицаја на
децу, Ивана Божић објашњава да то не значи
да њихова улога није драгоцена. „Родитељи
могу пружити бројне корисне информације,
створити прилику да будући студент поприча
са неким ко се бави занимањем за које се интересује. Млади, бирајући одређене факултете
или високе школе, често не размишљају довољно о радним местима, реалном радном окружењу и ситуацији на тржишту рада. Сусрет
са запосленим у одређеном занимању може да
реши многе дилеме младих и да пружи потпуно нов начин сагледавања жеља“.
Добар извор информација за будуће
средњошколце је „Водич за избор занимања“,
који се може наћи на сајту НСЗ. „Водич“ нуди
детаљан опис свих занимања, процену професионалних интересовања и проверу способности, а има и мини упитнике, које дете
попуњава и на основу резултата може да направи коначан избор. Ученици ће уз помоћ
„Водича“ моћи да развију вештине упознавања
себе и професионалног информисања, које ће
им бити корисне кроз цео живот. Никако не
треба изгубити из вида да је „Водич“ користан алат свима који су укључени у саветовање
деце у избору школе и занимања, било професионално или приватно.
Јелена Бајевић
16.05.2018. | Број 777 |
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Пракса у успешним компанијама

КОРАК ДО ПОСЛА

Све је више компанија које су заинтересоване да младима пруже могућност да уз плаћену
праксу стекну неопходне вештине и знања. На Београдском сајму младих представило се
око 30 мултинационалних компанија и домаћих фирми

П

роблем запошљавања младих након изласка из образовног
система већ дуги низ година погађа не само Србију, већ и
земље ЕУ. Млади до 30 година спадају у теже запошљиве групе, а основни проблем је што током формалног образовања
не стекну довољно практичног знања неопходног за брзо налажење
посла у струци, али и за обављање различитих занимања. Ипак, у последње време све је више компанија које су заинтересоване да младима пруже могућност да уз плаћену праксу стекну неопходне вештине
и знања, а све је више и сајмова запошљавања и пракси где студенти
могу да пронађу своју шансу.
Један од њих је и Београдски сајам младих, одржан у Коларчевој
задужбини у Београду. Искуства говоре да од 200 до 300 студената
после овог сајма добије шансу за праксу или посао, а ове године се
представио дупло већи број фирми него претходних. Поред пракси и
волонтирање је један од начина стицања додатних знања, који се све
више промовише међу младима.

Стицање знања кроз рад

Радно искуство данас је један од главних услова за добијање
посла, јер су послодавцима потребни већ обучени радници, који би
одмах могли квалитетно да обављају посао и одговоре на све радне
изазове. С тим у вези покреће се низ иницијатива за унапређење запошљавања младих, као што су прилагођавање образовног система
тржишту рада, боља сарадња школа и привреде или подстицај развоју предузетништва.
Поред формалног образовања, многе школе имају развијену
практичну наставу у оквиру које ђаци практично савладавају оно
што су научили у теорији. Ипак, тек када се професионална пракса
учи у компанији, на прави начин се осети како реално изгледа посао,
како се решавају проблеми, стичу радне навике и ради у тиму. Поред тога, често се дешава да, уколико се кандидати добро покажу и
спремни су да уче и раде, остану и запосле се у фирмама где су били
на пракси.
Много је предности у стицању знања кроз рад у компанијама.
То је начин да направите контакте који вам касније могу много помоћи у каријери, да учите од искусних ментора који су добри у свом
послу, али и да одлучите да ли је заиста тај посао добар за вас. Поред
учења конкретног посла, кроз рад у професионалном тиму научићете вештине које су данас веома важне у пословном свету, а то су добра
комуникација са људима, прилагођавање тимском раду или јачање
међуљудских односа. Немају само практиканти корист од тога већ и
компаније, које добијају младе људе који желе да уче и да раде, имају

НСЗ – МЕРЕ ЗА МЛАДЕ НЕЗАПОСЛЕНЕ
Према подацима Националне службе за запошљавање за март
ове године, бележи се пад броја незапослених младих за 1,60 одсто у односу на фебруар, па је тренутно на евиденцији 136.439 младих, од тога 65.940 мушкараца, а жена 70.499. У односу на исти
период прошле године то је смањење од чак 16,10 одсто, што показује да су све мере које се предузимају у циљу смањења незапослених из те категорије ефикасне.
Кроз бројне програме додатних обука, стицања практичних
знања и вештина, програме самозапошљавања, Национална
служба за запошљавање даје допринос да се повећа запошљивост младих, који спадају у категорију теже запошљивих, пре свега
због недостатка радног искуства када улазе у свет рада. Активне
мере које се спроводе, а усмерене су на подстицај запошљавању
младих, усклађене су са њиховим специфичним потребама. Мере
предвиђају помоћ младима да пронађу прво запослење, али и да
се додатно образују и обуче. У питању су програми стручне праксе,
субвенције послодавцима за запошљавање младих, субвенција за
самозапошљавање или обуке за активно тражење посла.
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идеје и доносе свежу енергију. Дакле, озбиљне компаније које схватају вредност увођења младих у посао организују и праксе за младе
и дају добар пример на који начин треба учити оне који своју каријеру
почињу.
Управо су се такве успешне мултинационалне компаније и домаће фирме које раде на светском тржишту представиле на дводневном Београдском сајму младих, који је четврти пут одржан у Коларчевој задужбини. Велики број младих имао је прилику да се повеже
са њима и тако дође до праксе или посла, остави своју радну биографију, али и да учествује у различитим предавањима и радионицама,
које се тичу бољег и бржег тражења посла – на пример, како написати
добру радну биографију или направити профил на Линкдину.
На сајму се представило око 30 великих мултинационалних компанија и домаћих фирми које послују на светском нивоу, и то у областима фармације, економије, бизниса и ИТ, шпедиције и логистике,
а са младима су током сајма разговарали највише менаџери из HR
службе, који се директно баве пословима селекције кандидата и запошљавања у самој фирми. Ове године било је чак дупло више фирми
него претходних, што показује колико је ова манифестација важна не
само за студенте већ и за њих.

Да млади остану у земљи

Сајам младих на Коларцу отворили су државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана
Божовић и члан Градског већа Драгомир Петронијевић.
„Млади су приоритет у мерама запошљавања и средства за те
програме повећавају се из године у годину. Прошле године држава
је издвојила 2,8 милијарди динара, а ове године смо обезбедили 3,6
милијарди за запошљавање и подршку запошљавању, као и још 550
милиона динара за подршку запошљавања особа са инвалидитетом.
Веома је важно да млад човек буде економски независтан и да остане
у својој земљи“, рекла је Стана Божовић.
Петронијевић је истакао да овакве манифестације побољшавају
пословни амбијент у Београду, који подржава све напоре усмерене на
то да млади остану у земљи. „Млади треба да се труде да непрекидно
усавршавају своје вештине, јер на тржишту рада има много изазова.
Што више вештина будете имали, лакше ћете се суочити са изазовима. Радите на себи, повећавајте своје капацитете, а на нама је да стварамо потребне услове за инвеститоре. За посао се морате борити, а
ми смо ту да будемо партнери и да заједно направимо бољи систем“,
рекао је Петронијевић и поручио младима да не чекају посао, већ да
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

га траже, да раде на себи како би имали више шанси на тржишту
рада, као и да из пораза уче и не посустану већ наставе да се боре.
Пројекат Сајам младих почео је пре четири године, а све већи
број учесника и посетилаца говори да је ово прави начин да се млади
повежу са компанијама и добију шансу за праксу или посао. Подаци
говоре да око 200 до 300 младих добије праксу или запослење после
ових сајмова.
Сара Јовановић, из EKOF Media Group, која је организатор сајма,
каже да је ово идеална прилика за компаније да на једном месту нађу
праве људе који ће бити део њиховог тима, а младима је препоручила да се што пре током школовања укључе у различите пројекте и
да уче, јер ће им то много значити за добијање посла након школе.
„Пракса је веома битна и то вам кажем из личног искуства, јер сам
од прве године студија део организације ЕКОФ. Искуство које стичем
организујући овакве догађаје, као и кроз сарадњу са компанијама
је непроцењиво и отвара ми многа врата када завршим факултет“,
објашњава Сара. Она додаје да млади данас имају много могућности,
али је неопходно да имају више иницијативе: „Многи се фокусирају
само на оцене док студирају и не развијају оне вештине и знања које
данас послодавци траже”.
У бази организатора остају све радне биографије студената, које
су подносили кад су се пријављивали на сајам, тако да компаније
могу да контактирају кандидате наредних годину дана.

Нова енергија и нове идеје

У разговору са младима сазнајемо да је већина поред формалног
образовања током студија већ имала контакте са компанијама у којима су стицали праксу.
Сузана Миловановић је завршила Филолошки факултет. Каже да
на сајму има много добрих понуда и нада се да су реалне, односно да
ће млади заиста добити могућност да уче и раде. „За моју струку још
нисам ништа нашла, али се не држим строго тога, па бих радо радила
као менаџер продаје у некој компанији. Имам богату радну биографију, јер сам током студирања стално била активна, па се надам да ћу
овде добити шансу”, каже Сузана.
Студенткиња треће године Факултета безбедности Тена Радовић
свесна је тога да је практично знање један од најважнијих услова за
запошљавање и уз опаску да на факултету скоро и да нема праксе,
каже да је дошла да је на сајму потражи. „Пракса је основни корак да
се неко запосли. За моју струку овде нема толико понуда, највише је
из ИТ сфере. Ја сам веома заинтересована за област заштите животне
средине и могу да приметим да су државне компаније и министарства много активнији од приватних компанија у тој области“, истиче
Тена и поручује младима да се покрену, да стичу што више контаката
у пословном свету, јер ће тако сигурно постићи свој циљ.
Добро је познато да студенти Електротехничког факултета лако
налазе посао по завршетку школовања, а Душан Трпковић, који је на
четвртој години, додаје да сам факултет сарађује са бројним компанијама како би студентима обезбедио праксу: „Већина њих управо у
тим фирмама остане да ради, а искуства мојих колега кажу да су запослени веома вољни да поделе своје искуство и знање са младима“.
Управо нам то потврђују у компанији ЈТИ (Japan Tobacco
International), у којој истичу да им је веома важно да на праксу дођу
млади који су спремни да се труде и да уче. „Желимо да будемо
друштвено одговорна компанија и због тога смо креирали посебан
програм за младе. Стално смо у контакту са факултетима, а дајемо
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БГ ПРАКСА
Студенти у Београду сваке године имају прилику да буду део „БГ
праксе“. Уз обезбеђену накнаду за трошкове превоза и оброка, студентима је током тромесечне праксе обезбеђена и помоћ ментора,
а отворено је више од 170 позиција у градским секретаријатима и
предузећима, установама културе, Градском правобранилаштву и
општинама које учествују у програму. До сада је кроз програм „БГ
пракса“ прошло преко 1.800 студената и то је за младе прилика
да науче да раде посао за који су се школовали, а неки од њих се
и запосле. Сви добијају сертификате који им помажу у даљем тражењу посла. Планирано је да ове године пракса почне 15. јуна, а
читав програм од 2010. године реализује Универзитет у Београду у
сарадњи са Градом Београдом.

шансу студентима који имају добар просек, који су активни у својој
заједници и сутра могу да допринесу раду наше компаније и можда
остану код нас да раде. Млади доносе нову енергију и зато нам је важно да одаберемо најбоље међу њима“, каже Марија Васић из ЈТИ-а,
која је и сама прво била на пракси, а у овој фирми ради сада већ 6
година. „Они који дођу код нас имају плаћену праксу, пуно радно време, право радно окружење. Учествују у свим нашим пројектима, уче
и развијају се у самој компанији, имају ментора који им помаже, а ми
све време пратимо њихов рад и трудимо се да добију знање које ће
им користити“, додаје Марија и саветује младе да буду радознали, да
уграбе сваку прилику како би стекли драгоцено знање и да им ништа
не буде тешко, јер се у сваком послу нешто добро научи.
Један од учесника био је и концерн „Бамби“, који је младима понудио праксе у комерцијалном сектору у Београду и праксе за машинске и електро струке у Пожаревцу. Праксе трају од 6 до 12 месеци,
а како кажу, желе студенте са завршне године који су спремни да се
усавршавају. И код њих они који дођу на праксу најчешће и буду запослени, уколико се добро покажу.
Из разговора са студентима и послодавцима схватамо да је пракса и једнима и другима важна, младима да обезбеде радно искуство и
буду конкурентнији на тржишту рада, а компанијама су практиканти
важна помоћ у раду, јер има много послова које могу да обављају, попут логистичких или административних. Поред тога, млади доносе
нову енергију и нове идеје и пракса може да их квалификује за радно
место на којем ће добро обављати свој посао. Такође, студентима је
пракса начин да осете прави пословни амбијент и климу у компанији,
да виде како ствари функционишу у реалности и да стекну неопходне
вештине и знања, а компаније имају прилику да изаберу најбоље
младе људе, који су спремни да раде и да се усавршавају.
Јелена Бајевић
16.05.2018. | Број 777 |
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Нови лидери

ГДЕ ИДЕЈЕ ПРАВЕ ПРВИ КОРАК
У оквиру пројекта који је започет још 2006. године млади имају прилику да чују
примере лидера из свог окружења. Основна идеја је да се подстакну млади
да буду активнији у својој средини и покрену позитивне промене у друштву
„Где идеје праве први корак“ назив је
завршне конференције пројекта „Нови лидери“, која је одржана у Београду. То је једна
од највећих мотивационих конференција за
младе у Србији, која се организује 12. пут. Након једанаест градова широм Србије, на завршном догађају учествовало је више од 150
младих, који су имали прилику да слушају
говоре лидера данашњице, као и да буду део
радионица.
Пројекат „Нови лидери“ започет је још
2006. године и од тада сваке године млади
имају прилику да чују примере лидера из
свог окружења. Основна идеја је да се подстакну млади да буду активнији у својој средини и покрену позитивне промене у друштву.
Циљ конференције „Где идеје праве први
корак“ био је да се подстакну млади да реализују нове идеје користећи стечена знања и
вештине и да се на тај начин формира мрежа
будућих лидера, која би могла да има утицај на
целокупно друштво наше земље. Талентовани
млади људи из Србије, који су се окупили у Београду, верују да могу да промене друштво у
којем живе уколико се више ангажују.
У организацији AIESEC кажу да су после
11 конференција у различитим градовима у
Србији веома задовољни одзивом младих.
„Углавном имамо одлична искуства, али
смо у неким мањим градовима наишли на
пасивност младих, што желимо да променимо. У већим градовима је било веће интересовање и студенти су успели да направе своје
прве кораке у каријери“, каже Милица Крстић из AIESEC-а и додаје да су одржана бројна предавања како би се млади мотивисали.
Предавања су држали стручњаци, успешни у
свом послу, који су поделили своја искуства и
знање, саветовали младе како да превазиђу
препреке на које наилазе у пословању и како
да буду успешни.
„Организовали смо радионице на различите теме: вештине из области маркетинга, HR,
јавни наступ и комуникација. Све те вештине
су младима неопходне да би једног дана били
успешни у својој каријери”, истиче Милица.
Тако су се и на конференцији „Где идеје
праве први корак” представили маркетинг
и стручњаци за комуникацију, представни-

О ОРГАНИЗАЦИЈИ AIESEC
Интернационална студентска организација AIESEC окупља младе људе широм света и омогућава им да развију свој
лидерски потенцијал кроз волонтерско и
стручно искуство у иностранству, као и
кроз укључивање у националне пројекте.
Ова организација постоји у 120 земаља
света и у Србији броји 420 чланова. Студентима обезбеђују стручне, предузетничке и волонтерске праксе, најчешће
током лета и зиме.
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ПРОЈЕКАТ „НОВИ ЛИДЕРИ“
У СРБИЈИ
Пројекат „Нови лидери“ настао је пре 10
година са циљем да младе широм Србије
подстакне да постану активни чланови
друштва и утичу на позитивне промене у
свом окружењу. Будући да AIESEC постоји
у преко 120 земаља, увек настоји да прати
глобалне трендове који утичу на друштво
у Србији, па ће ове године пројекат „Нови
лидери“ бити окренут освешћивању младих по питању иницијативе Уједињених
нација да се до 2030. године побољша
квалитет живота свих људи на планети
формирањем циљева одрживог развоја.

ци великих и успешних компанија - Милан
Маглов, Тијана Копривица, Галеб Никачевић.
Сви имају богато искуство са оваквим презентацијама и предавањима, па су могли на
прави начин да пренесу знање младима.
У AIESEC-у истичу да су се трудили да у
сваком граду у Србији предавачи буду успешни стручњаци из тог града, са идејом да циљано активирају младе на локалном нивоу и подстакну их да више ураде за своју заједницу,
корисне ствари за средину и друштво уопште.
„Свесни смо да је у данашње време потребно много додатних компетенција и
вештина за успешну каријеру, јер је то нешто
што не добијамо током школовања, па се трудимо да кроз овакве едукације младима у
Србији пружимо нова сазнања и помогнемо
им око стицања праксе“, каже Милица и истиче да је чудно да је ове године било много

више заинтересованих за ове програме међу
средњошколцима него међу студентима. Оно
што је позитивно јесте да су млади били врло
заинтересовани да учествују у разговорима,
да су радознали и воле да питају, али са друге стране утисак је да немају јасну представу
чиме би волели да се баве.
Овакве конференције у оквиру пројекта
„Нови лидери“ организују се једном годишње,
након чега се израђује годишњи извештај и
шаље надлежним институцијама, министарствима и невладиним организацијама,
компанијама и свим партнерима. Поред
предавања организоване су и различите интерактивне радионице, а све са циљем да се
млади мотивишу да преузму иницијативу за
боље сутра и направе први корак у каријери
у области предузетништва или у корпоративном свету, али и да се окрену активизму
на локалном нивоу.
Јелена Бајевић
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Сајам запошљавања и волонтирања „Правници на послу“

ПРАКСА ЗА ПРАВНИКЕ
Студенти завршне године Правног факултета и дипломирани правници могли су на
тродневном сајму да сазнају све о пословима који се нуде, а поред тога и да се опробају
на посебно осмишљеним радионицама

С

ајам запошљавања и волонтирања „Правници на послу“ одржан је трећи пут на Правном факултету у Београду, у организацији Европског удружења студената права и младих
правника ЕЛСА. Студентима је праксу понудио велики број адвокатских и извршитељских канцеларија, ревизорских кућа и нотара. „Већ годинама на Правном факултету постоји и редован предмет
Правна пракса и заиста радимо све што можемо како би студентима
обезбедили стицање практичних знања током студирања и помогли
им да лакше нађу запослење после школовања“, каже за „Послове“
професор Владан Петров, в.д. декана.
Студенти завршне године Правног факултета и дипломирани
правници могли су на тродневном сајму да сазнају све о пословима
који се нуде, а поред тога и да се опробају на посебно осмишљеним
радионицама, попут CV клинике, симулације разговора за посао, писања правних аката и номотехнике и превазилажења треме пред
разговор за посао.
Истичући важност праксе током студирања, Марко Штетин, из
удружења ЕЛСА, каже да су студенти веома заинтересовани да стичу
додатне вештине и знања и да кроз један дан сајма прође и до хиљаду њих. Да је ова манифестација једна од најзначајнијих за студенте
права, показује и чињеница да је на претходна два сајма чак 130 дипломираних студената добило приправнички стаж, а 220 успело да
добије одговарајућу праксу.

„То указује да се ствари последњих година мењају набоље за
овај факултет и студенте. Циљ је да се свима, а посебно најбољима,
помогне да нађу свој каријерни пут и да се усавршавају. Мислим да
постоји погрешна представа шире јавности да Правни факултет није
довољно окренут пракси и будућности својих студената, а ово је један од доказа да то није тачно. Студенти су веома заинтересовани за
волонтирање и праксу, а ми на факултету имамо и предмете који то
од њих захтевају. Већ годинама на овом факултету постоји редован
предмет Правна пракса, имамо и неколико организованих правних
клиника, где се, заједно са професорима и сарадницима, студенти
укључују у решавање конкретних проблема и давање правних савета
свим грађанима који нам се обрате“, рекао је Владан Петров, редовни
професор уставног права и в.д. декана, отварајући манифестацију и
пожелевши организаторима да сајам постане традиција.
Он објашњава да су дипломирани правници углавном упућени
на праксу у адвокатури, али да осим приватног сектора студентима
недостаје већа проходност ка државним институцијама. „Правни факултет је са Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања потписао посебан споразум, па је већ 10 студената тамо
нашло посао на одређено време, а неколико је на приправничко-волонтерском стажу. То је позитиван пример и очекујем да ускоро сличан споразум закључимо са Министарством правде“, истиче Петров.
Активно учешће на сајму „Правници на послу“ имао је Центар
за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

Они су организовали CV клинику, на којој су могли да науче како да
напишу добру радну биографију и симулације разговора за посао,
како би се припремили за будуће разговоре са послодавцима. Јована
Пипер, психолог из Центра, каже да искуства говоре да су студенти
веома заинтересовани да током студирања стичу додатне вештине,
да често долазе на радионице, као што су психолошко и каријерно
саветовање, учењe и мотивацијa, превазилажење стреса пред испит
или промена занимања.
„Студенти знају колико је пракса важна за даље тражење посла.
Центар за развој каријере и саветовање студената тренутно има актуелан програм Кадар да будем кадар, у оквиру којег имају разговоре са
стручњацима, углавном из сектора људских ресурса, који се баве комуникацијом, доношењем одлука, решавањем конфликата. Циљ нам је да
се студенти усаврше не само у својој професији, већ и у другим областима које им могу помоћи да буду успешни на каријерном путу“, каже
Јована Пипер. Она је најавила још један курс - Вештине управљања каријером, који ће бити отворен за све студенте који желе да открију своје
потенцијале и упознају начине за доношење правих одлука. Иначе, у децембру је на Прваном факултету Центар организовао програм Мењам
трему за припрему, који се односио на припрему за даље кораке након
факултета, упознавање својих добрих и лоших страна, а студентима су
искуства преносили представници успешних компанија и привредници.
Један од послодаваца који се представио на сајму била је и Адвокатска канцеларија „Танасковић и Јанковић“, која се бави различитим гранама права. Студентима су понудили приправничка места
и летњу праксу, а кажу да ће им омогућити добре менторе како би
се усавршили и припремили за будућност. Немања Ралевић, млади
адвокат те канцеларије, каже да траже најбоље студенте, који ће бити
посвећени послу и жељни да стичу нова знања: „Млади који буду на
пракси код нас моћи ће да учествују потпуно у раду канцеларије,
да састављају уз нашу помоћ жалбе и тужбе и да као публика присуствују одређеним суђењима, а све са циљем да се на најбољи и
практичан начин упознају са радом адвокатске канцеларије“.
На овогодишњем Сајму запошљавања и волонтирања „Правници
на послу“ студентима је праксу понудило око 25 адвокатских и извршитељских канцеларија, ревизорских кућа и нотара. Јелена Бајевић
16.05.2018. | Број 777 |
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Законски оквир

НОВА ПРАВИЛА ЗА СЕЗОНСКЕ РАДНИКЕ
Увођењем новог закона послодавци би на лакши и бржи начин могли да пријаве
и одјаве раднике. Пријава би се вршила електронским путем, што знатно
олакшава процедуру

У

вођење законског оквира за успостављање система поједностављеног запошљавања сезонских радника предвиђено је као једна од мера
Акционог плана Владе Републике Србије за спровођење Националног програма за сузбијање сиве екононије. Један од већих проблема у
спровођењу мера Националног програма је неформално запошљавање сезонских радника, како на пољопривредним радовима, тако и у
области грађевинарства. Веома компликована процедура за пријаву и одјаву радника један је од разлога што је на тржишту рада велики
број сезонских радника непријављен.
Већа права сезонских радника, као и њихов бољи положај, треба да обезбеди Закон о
ПОСЛОДАВАЦ У ОБАВЕЗИ ДА
поједностављеном запошљавању сезонских радника који предвиђа пријаве и одјаву ангажоПРИЈАВИ СЕЗОНСКОГ РАДНИКА
ваних лица електронским путем.
Физичко лице које послодавац ангажује за обављање сeзонских послова уз новчану накнаду
„Предлог закона о сезонским раднициза рад сматра се сезонским радником. Лица која су млађа од 18 година могу радно да се ангажују,
ма предвиђа да је обавеза послодавца да
под условом да су радно способна за обављање тих послова, да имају писмену сагласност родипријави сезонског радника у централни ретеља и да такав рад не угрожава њихово здравље, морал и образовање.
гистар и плаћа порезе и доприносе“, рекао
је министар за рад, запошљавање, борачУвођењем овог закона послодавци би на лакши и бржи начин могли да пријаве и одјаве радка и социјална питања Зоран Ђорђевић. Он
нике. Пријава би се вршила електронским путем, што знатно олакшава процедуру, јер нема чеје подсетио да постоји велики проблем, јер
кања у редовима, изгубљеног времена у одласку и доласку, папирологије. Сада је довољно да се
је организација рада сезонских радника
на сајту Пореске управе попуне одговарајући обрасци у складу са пореским прописима. Послобила под велом тајне, није била уређена и
давац је дужан да ангажовање сезонских радника пријави првог дана агажовања, најкасније до
било је могућности за злоупотребе.
10 часова пре подне. У случају престанка радног ангажовања, послодавац је дужан да сезонског
„Ту долазимо до проблема уколико дође
радника одјави најкасније до 10 часова пре подне дана који следи дану престанка ангажовања.
до било каквих повреда, јер су им била
Исти сезонски радник може бити ангажован највише 120 радних дана у календарској
ускраћена радничка права. Желим да
години. Послодавац је дужан да плати порез на доходак грађана и доприносе за обавезно
то променимо“, рекао је Ђорђевић. Он је
социјално осигурање сезонског радника.
појаснио да је завршена јавна расправа
Овај закон омогућиће да домаћи послодавци радно ангажују за сезонске послове и
и да очекује да се у наредних 15 дана имстранце, и то без обавезе прибављања дозволе за рад. Биће довољно да је Министарство
плементирају примедбе, а затим да закон
унутрашњих послова страном држављању одобрило боравак.
иде на Владу Србије, а потом у Скупштину.
Предност овог закона, уколико се усвоји, биће у томе што ће се њиме решити статус сеИзвор: 24сата
зонских радника, односно решиће се проблем стицања стажа који ће им пружити могућност
да остваре право на пензију.
Катарина Јовичин

Нове инвестиције

„YGS ТЕКСТИЛ“ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ
Турска компанија „YGS текстил“ планира отварање фабрике у Малом Зворнику,
која ће у наредне три године запослити 500 радника
Поводом потписивања Меморандума о сарадњи између Општине Мали Зворник и турске компаније „YGS текстил“, у Малом Зворнику су се састали министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Расим Љајић, директор турске компаније „Мајденим“ Озгур Џебелиоглу, председник
Општине Мали Зворник Зоран Јевтић и Добросав Марић, директор Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање.
Министар Љајић је рекао да турска компанија треба да почне са радом до краја године. Обавеза инвеститора је да у првој години пословања
запосли 300 радника, а осталих 200 до краја 2020. године, што значи да ће „YGS
текстил“ обезбедити посао за 500 радника до краја године.
„Ово је један од примера како се валоризује добра сарадња која постоји између
Београда и Анкаре“, додао је Љајић и истакао да је ова инвестиција од великог значаја за Мали Зворник, једну од 19 најнеразвијенијих општина у Србији, са скоро
2.000 незапослених.
Директор турске компаније „Мајденим“, у оквиру које послује „YGS текстил“,
Озгур Џебелиоглу потврдио је ове наводе и навео да ће отварање фабрике бити од
користи како за саму компанију, тако и за локални развој.
Председник Општине Зоран Јевтић је изразио наду да ће захваљујући овој и
другим инвестицијама Мали Зворник ускоро изаћи из круга најнеразвијенијих
општина.
„За Мали Зворник и Србију ово је још једна у низу инвестиција која ће смањити незапосленост. Изградња фабрике и пуштање у рад погона за прераду текстила
омогућиће грађанима Малог Зворника и становницима околних приградских насеља да се запосле, обезбеде своју егзистенцију, али и допринесу локалној заједници
у којој живе“, рекао је Добросав Марић, директор Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање.
Компанија „YGS текстил“ је ћерка фирма турске компаније „Мајденим“, чији
годишњи извоз износи око 70 милиона долара и која запошљава више од 770 радника.
К.Ј.
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У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Здравство и социјална заштита
Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Култура
Наука и образовање

10
18
21
27
27
27
30
30
31

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 55. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 169б
став 1. и став 2. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон,
62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10,
101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-12893/2017 од 28. децембра 2017. године, 51 Број:
112-2867/2018 од 27. марта 2018. године и 51 Број: 1123874/2018 од 25. април 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића
3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: самостални аналитичар
пројекта, у звању самостални порески
саветник – остале функције, Централа,
Сектор за трансформацију, Одељење
за развој функција контроле и наплате,
Одсек за развој функције контроле
1 извршилац

Опис послова: Имплементира и координира пројектне
активности најсложенијих пројеката; анализира и истражује
пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима;
формира пројектне предлоге; критички посматра садашња
решења; обавља послове у вези са поступком одобравања
и иницирања пројеката у Пореској управи; узима у обзир
визију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; процењује утицај иницијатива и пројеката
на организацију; утврђује везу између иницијатива и пројеката; припрема пројектну документацију према утврђеним
стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; израђује предлог планирања ресурса за
реализацију пројекта; сачињава извештаје о реализацији
пројектних активности; прати да је процес реализације
пројектних активности у складу са планом кроз активно
праћење завршетка планираних активности; креирање
стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и
ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског
аспекта реализације пројекта; обавља и друге послове по
налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 8 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења
информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад
на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела-excel, познавање рада
на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који регулишу
пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на додату вредност,
део Закона о порезима на имовину који регулише порез
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном
поступку, стручна знања из области делокруга рада органа
и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).
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2. Радно место: водећи аналитичар
пројекта, у звању виши порески саветник
– остале функције, Централа, Сектор за
трансформацију, Одељење за подршку
и развој електронских сервиса, Одсек
за подршку пореским обвезницима и
унапређење електронских сервиса
1 извршилац

Опис послова: Имплементира и координира пројектне
активности најсложенијих пројеката; анализира и истражује
пројектне предлоге; сарадјује са спољним сарадницима;
формира пројектне предлоге; критички посматра садашња
решења; обавља послове у вези са поступком одобравања
и иницирања пројеката у Пореској управи; прави преглед
интегративног погледа на већи број иницијатива у циљу омогућавања ефективног мерења портфолио ризика и напретка
у односну на почетни ниво и прављења листе приорититета;
узима у обзир визију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; антиципира утицај иницијатива и
пројеката на организацију; разуме везу између између иницијатива и пројеката; припрема пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; израђује предлог планирања
ресурса за реализацију пројекта; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно
праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика
у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта
реализације пројекта; Обавља и друге послове по налогу
шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења
информација;оспособљеност за рад на рачунару; познавање
енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада
текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања –
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о
општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

3. Радно место: виши аналитичар
пројекта, у звању порески саветник I –
остале функције, Централа, Сектор за
трансформацију, Одељење за подршку
и развој електронских сервиса, Одсек
за подршку пореским обвезницима и
унапређење електронских сервиса
1 извршилац

Опис послова: Имплементира и координира пројектне
активности сложенијих пројеката; анализира и истражује
пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима;
формира пројектне предлоге; критички посматра садашња
решења; иницира пројекте у Пореској управи; учествује у
изради интегративног погледа на већи број иницијатива; узима у обзир мисију Пореске управе и преводи је у конкретне иницијативе и пројекте; процењује утицај иницијатива
и пројеката на организацију; израђује предлог алокације
ресурса; припрема пројектну документацију према утврђеним стандардима; обавља послове израде финансијских планова пројеката; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних
активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих
извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације
пројекта; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистич-

ким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање стандарда и најновијих метода управљања и планирања пројектима; аналитичност и способност делотворног преношења
информација; знање енглеског језика; оспособљеност за рад
на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о
општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

4. Радно место: управно-правни
послови сарадње са државним
правобранилаштвом, у звању порески
саветник I – остале функције, Централа,
Сектор за људске ресурсе, Одељење
за људске ресурсе, Одсек за правне
послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове праћења поступка, припреме података и изјашњавања у радним споровима и поступцима по жалби и у том смислу остварује сарадњу са Врховним
судом, Државним правобранилаштвом и Жалбеном комисијом Владе. Обрађује приговоре радника на одлуке Kомисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и
пословних просторија Владе Републике Србије и доставља
материјал са изјашњењем на наводе у приговору Комисији.
Израђује решења која се доносе по налогу другостепеног
органа у поновном поступку. Прати промене закона и с тим
у вези примене одговарајућих прописа као и судске одлуке
из области радних односа. Сачињава годишњи извештај о
судским споровима. Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правнe наукe на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност за
рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу радноправну
материју (део Закона о пореском поступку и пореској администрацији који регулише радне односе, Закон о државним
службеницима, Закон о раду), Закон о државној управи,
Закон о општем управном поступку, стручна знања из области
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и
вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).

5. Радно место: нормативно-правни
послови, у звању порески саветник –
остале функције, Централа, Сектор за
људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе, Одсек за кадровске послове
1 извршилац

Опис послова: Обавља анализу предлога испуњености
услова за трајни/привремени премештај, односно заснивање
радног односа на одређено време, достављене од стране
других организационих јединица Пореске управе. Обавља
послове израде нацрта одлука и решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у Пореској управи.
Обавља аналитичке послове у вези са процесом оцењивања
запослених. Остварује комуникацију са другим организационим јединицама у Пореској управи у оквиру послова које
обавља. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правнe наукe на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, оспособљеност за
рад на рачунару.
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Администрација и управа
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текстаword, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) –
практичним радом на рачунару, провера знања – познавање
законских прописа који регулишу радноправну материју (део
Закона о пореском поступку и пореској администрацији који
регулише радне односе, Закон о државним службеницима,
Закон о раду), Закон о државној управи, Закон о општем
управном поступку, стручна знања из области делокруга рада
органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено (разговором).

6. Радно место: послови интерне
комуникације и сервис у области
пружања услуга, у звању порески
саветник – остале функције, Централа,
Сектор за пружање услуга пореским
обвезницима и едукацију, Одељење
за дизајн стратегије пружања услуга
пореским обвезницима и оперативне
послове на терену, Одсек за промоцију и
комуникацију у области пружања услуга
пореским обвезницима
1 извршилац

Опис послова: Организује састанке, вебинаре и информативне скупове о питањима од значаја за пореске обвезнике;
осмишљавање- графичко дизајнирање и организација израде и
дистрибуције едукативног материјала који је намењен плански
опредељеним групама пореских обвезника; спроводи информативне кампања о одређеним темама; ажурира и одржава
портал Пореске управе. Организује и реализује интерно информисање организационих јединица Пореске управе и запослених
(електронским путем, кроз штампане материјале, и директним
конктактом) о свему што доприноси прецизнијем и бољем раду
запослених који чине прву линију контакта са обвезницима;
организује и реализује активности које имају за циљ подизање
квалитета рада Пореске управе; припрема и организује интерне манифестације. Обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године
радног искуства у струци; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о
општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

7. Радно место: послови пружања
помоћи запосленима у филијали Пореске
управе, у звању порески саветник I –
остале функције, Централа, Сектор за
пружање услуга пореским обвезницима
и едукацију, Одељење за дизајн
стратегије пружања услуга пореским
обвезницима и оперативне послове на
терену, Одсек за оперативне послове
пружања услуга на терену
2 извршиоца

Опис послова: Пружа помоћ запосленима у филијалама у
вези са решавањем свих питања од значаја за функционисање
послова пружања услуга; пружа информације о пореским актуелностима; одговара на техничка питања и налази решења у
вези са њима; спроводи анкете о задовољству пореских обвезника. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; оспособљеност
за рад на рачунару.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о
општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

8. Радно место: послови подршке
оперативним пословима на терену,
у звању порески саветник – остале
функције, Централа, Сектор за пружање
услуга пореским обвезницима и
едукацију, Одељење за дизајн стратегије
пружања услуга пореским обвезницима
и оперативне послове на терену, Одсек
за оперативне послове пружања услуга
на терену
2 извршиоца

Опис послова: Прати ток рада и мери делотворност послова на терену; обезбеђује стручну литературу; унапређује или
уводи нови едукативни и пратећи материјал; израђује процедуре и пословне процесе за пружање услуга; организује анкетирање пореских обвезника у циљу побољшања пружања
услуга. Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци; оспособљеност
за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о
општем управном поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

9. Радно место: нормативно и студијскоаналитички послови, у звању самостални
порески инспектор – основне функције,
Централа, Сектор за наплату, Одељење
за пореску статистику и фискалну
анализу
3 извршиоца

Опис послова: Иницира измену и допуну прописа. Учествује у припреми годишњих, динамичких, посебних планова и
извештаја, из области пореске статистике и фискалне анализе. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 8 година радног искуства у струци,
оспособљеност за рад на рачунару; систематичност и прецизност у раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада
текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања –
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на
имовину који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос апсолутних права), Закон о стечају, Закон о државној
управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања
из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације - провераваће се усмено
(разговором).

10. Радно место: инспектор пореске
полиције 1, у звању порески инспектор
I – основне функције, Централа, Сектор
пореске полиције, Регионално одељење
пореске полиције Београд, Одсек
пореске полиције Београд 3
1 извршилац

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на
откривању мање сложених пореских кривичних дела и
њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу
прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним
тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година,
оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак
грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће
се усмено (разговором).

11. Радно место: виши инспектор
пореске полиције 1, у звању виши
порески инспектор I – основне функције,
Централа, Сектор пореске полиције,
Регионално одељење пореске полиције
Београд, Одсек пореске полиције Шабац
1 извршилац

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на
откривању сложенијих пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству грађанина
или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о
кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима
унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и
поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве
које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година,
оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада
текста-word, обрада табела-excel, познавање рада на интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања –
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак
грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће
се усмено (разговором).

12. Радно место: инспектор пореске
полиције 1, у звању порески инспектор
I – основне функције, Централа, Сектор
пореске полиције, Регионално одељење
пореске полиције Нови Сад, Одсек
пореске полиције Нови Сад
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на
откривању мање сложених пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са
пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања
обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује
са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим
органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне
пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година,
оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак
грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће
се усмено (разговором).

13. Радно место: аналитичко-порески
послови, у звању млађи порески
инспектор – основне функције,
Централа, Сектор пореске полиције,
Регионално одељење пореске полиције
Нови Сад, Одсек пореске полиције Нови
Сад
2 извршиоца

Опис послова: Под надзором и упутствима руководиоца,
предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у
пословне књиге и књиговодствену документацију; позива
лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу
прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања
или размена информација и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке или високо образовање из
научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском
раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак
грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће
се усмено (разговором).

органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне
пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година,
оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: вештина рада
на рачунару (управљање фајловима и фолдерима, обрада текста-word, обрада табела - Еxcel, познавање рада на
интернету) – практичним радом на рачунару, провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на доходак
грађана), Кривични законик, Законик о кривичном поступку,
стручна знања из области делокруга рада органа и из области
рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће
се усмено (разговором).

15. Радно место: млађи аналитичар,
у звању млађи порески саветник –
остале функције, Централа, Сектор
за информационе и комуникационе
технологије, Одељење за развој и
имплементацију, Одсек за пословну
анализу и извештавање

1 извршилац

Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује
захтеве за разним типовима једнократних или стандардних
извештаја. Сарађује са другим организационим јединицама
у циљу припреме статистичких података и израде редовних
и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичкх или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж,
знање енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање SQL језика – провераваће се писмено (путем теста), провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији
и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној
управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања
из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено
(разговором).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који
регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и
пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном
поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и
из области рада на радном месту и вештина комуникације –
провераваће се усмено (разговором).

18. Радно место: млађи администратор
за апликативна извештавања, у
звању млађи порески саветник –
остале функције, Централа, Сектор
за информационе и комуникационе
технологије, Одељење за развој и
имплементацију, Одсек за пословну
анализу и извештавање

16. Радно место: водећи администратор
за апликативна извештавања, у
звању виши порески саветник –
остале функције, Централа, Сектор
за информационе и комуникационе
технологије, Одељење за развој и
имплементацију, Одсек за пословну
анализу и извештавање

Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује једноставније захтеве за разним типовима једнократних или
стандардних извештаја. Сарађује са другим организационим
јединицама у циљу припреме статистичких података и израде
редовних и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.

1 извршилац

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на
откривању мање сложених пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; обавља разговоре са
пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања
обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује
са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у овиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
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17. Радно место: виши администратор
за апликативна извештавања, у звању
порески саветник I – остале функције,
Централа, Сектор за информационе и
комуникационе технологије, Одељење
за развој и имплементацију, Одсек за
пословну анализу и извештавање

Опис послова: Анализирање корисничких захтева, систематизовање и израда спецификације захтева система за
информатичком подршком пословних процеса. Остваривање сарадње са корисником у циљу израде или измене
модела пословних процеса. Израда анализа, информација и
извештаја у вези израде модела пословних процеса према
утврђеним стандардима. Остваривање сарадње и координирање са осталим члановима пројектног тима, обезбеђивање
сигурности и заштите информација, праћење развоја нових
технологија и иновирање знања, унапређивање пројектних
решења. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Опис послова: Анализира, систематизује и обједињује
најсложеније захтеве за разним типовима једнократних или
стандардних извештаја. Сарађује са другим организационим
јединицама у циљу припреме статистичких података и израде
редовних и ванредних извештаја. Извештава о раду. Обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.
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Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање SQL језика – провераваће се писмено (путем теста), провера знања
– познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској администрацији
и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној
управи, Закон о општем управном поступку, стручна знања
из области делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – провераваће се усмено
(разговором).

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у овиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност
и способност делотворног преношења информација; знање
енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.

1 извршилац

14. Радно место: инспектор пореске
полиције 1, у звању порески инспектор
I – основне функције, Централа, Сектор
пореске полиције, Регионално одељење
пореске полиције2 Нови Сад, Одсек
пореске полиције Сремска Митровица
1 извршилац

студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 7 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност
и способност делотворног преношења информација; знање
енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвенохуманистичким наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж, знање енглеског језика, оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који
регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и
пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном
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Администрација и управа
поступку, стручна знања из области делокруга рада органа и
из области рада на радном месту и вештина комуникације –
провераваће се усмено (разговором).

19. Радно место: виши администратор
за управљање квалитетом, у звању
порески саветник I – остале функције,
Централа, Сектор за информационе и
комуникационе технологије, Одељење
за експлоатацију, Одсек за тестирање
софтвера и управљање квалитетом
1 извршилац

Опис послова: Дефинише и врши мерење контроле квалитета, укључујући инвенстиције и трошковне планове;
истражује оптимална решења и мере за побољшање квалитета и врши припрему за њихово спровођење; израђује анализе о продуктивности рада; предлаже економски изводљиве предлоге за побољшање продуктивности и квалитета; у
сарадњи са унутрашњим организационим јединицама обезбеђује поузданост и доступност свих информација о квалитету; редовно информише руководиоце и израђује извештаје
о постизању и унапређењу квалитета. Припрема анализа,
извештаја и информација о раду Сектора. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у овиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци; познавање најновијих метода управљања и техничке подршке у експлоатацији информационих система и апликација; аналитичност
и способност делотворног преношења информација; знање
енглеског језика; оспособљеност за рад на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: вештина рада на
рачунару (познавање MS Office) – практичним радом на рачунару, провера знања – познавање законских прописа који
регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и
пореској администрацији и Закон о порезу на додату вредност), Закон о државној управи, Закон о општем управном
поступку, познавање метода ИТ подршке у експлоатацији
информационих система и апликација, стручна знања из
области делокруга рада органа и из области рада на радном
месту и вештина комуникације – провераваће се усмено (разговором).

енглеског језика, за радна места под редним бројем 1, 2, 3,
15, 16, 17, 18 и 19; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); изјава у којој
се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо ње.
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат не достави попуњену и својеручно
потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на
конкурс ће бити одбачена.
Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства
финансија – Пореске управе, у делу Актуелности – Конкурси, www.purs.gov.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о
којима службену евиденцију воде други органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

је елиминациона, тако да само кандидати који покажу задовољавајуће резултате након провере познавања SQL језика писмено (путем теста), могу да приступе наредном делу
изборног поступка, и то усменој провери знања и вештина
комуникације.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе сва радна места за која конкуришу и
достављају тражена документа за та радна места.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа
(јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет страни Пореске управе,
на порталу е-управе, у периодичном издању огласа националне службе за запошљавање и на интернет страни службе
за управљање кадровима.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр., 64/07,
67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1123889/2018 од 25. априла 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
правде – Управа за извршење кривичних санкција, Немањина
22-24, Београд.
Радна места која се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ

III Место рада:
За радна места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 место рада је Београд.
За радно место 11 место рада је Шабац.
За радна места 12 и 13 место рада је Нови Сад.
За радно место под редним бројем 14 место рада је Сремска
Митровица.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене,
допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења изборног поступка
биће благовремено обавештени на контакте које наведу у
својим пријавама.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
финансија – Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“.

Напомена: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да исти положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку у односу на
кандидате без положеног државног стручног испита.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
буџетском систему и Закона о платама државних службеника
и намештеника – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;

V Лица која су задужена за давање обавештења о
конкурсу: Милица Тодоровић, тел. 011/3953-426, Ранка
Зрнић, тел. 011/3953-449, у периоду од 11.00 до 14.00 часова.
VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број радног
места из текста конкурса као и назив радног места за које
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса
становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
у степену стручне спреме прописане за радно место на које
се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава
мора да буде својеручно потписана); оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико
кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); оригинал или
оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању

Бесплатна публикација о запошљавању

Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 и 19, и
чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз
које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и
који испуњавају услове за рад на наведеним радним местима, обавиће се најпре провера вештине рада на рачунару –
практичним радом на рачунару. Ова фаза изборног поступка је елиминациона, тако да само кандидати који покажу
задовољавајуће резултате након провере вештине рада на
рачунару – практичним радом на рачунару, могу да приступе наредном делу изборног поступка, и то усменој провери
знања и вештина комуникације.
Са кандидатима који конкуришу на радна места под редним
бројем 16. и 17. и чије су пријаве благовремене, допуштене,
јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на наведеним
радним местима, обавиће се најпре провера познавања SQL
језика - писмено (путем теста). Ова фаза изборног поступка

1. Шеф Одсека у Одсеку за материјалнофинансијске послове у Служби за опште
послове, у звању саветник
1 извршилац

2. Инструктор на одржавању инсталација
централног грејања у Одсеку за
производњу и одржавање у Служби за
обуку и упошљавање, у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа
машинске струке, положен државни стручни испит, положен
испит за руковање парним котловима, најмање две године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Кантина у Одсеку за комерцијалне
и послове јавних набавки у Служби за
опште послове, у звању референт
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, друштвеног, економског или техничког смера, положен
државни стручни испит, најмање две године радног искуства
у струци.

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Правилника о раду осуђеног лица – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

Место рада: за радна места 1, 2, и 3 – Лознички пут бб,
Ваљево.
III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СМЕДЕРЕВУ

4. Реализатор третмана, у звању
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области психолошке или педагошке науке или из стручне области филозофије - смер за педагогију,
психологију или андрагогију или стручне области специјалне
едукације и рехабилитације - смер за превенцију и третман
поремећаја понашања на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању
осуђених лица; вештина комуникације –непосредно, кроз
разговор са кандидатима;
Место рада: Трг републике 4, Смедерево.
IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У СУБОТИЦИ

5. Правни послови у Служби за опште
послове, звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области Правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Закона о државним службеницима – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

6. Књиговодствени послови у Служби за
опште послове, звање референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:знање из Закона о
буџетском систему – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: за радна места 5 и 6: Лењинов парк 1, Суботица.
V У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У СОМБОРУ

7. Послови планирања обуке и
упошљавања осуђених лица у Служби за
третман, звање млађи саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке или педагошке науке или социолошке науке или организационе науке или биотехничке науке или из стручне области специјална едукација
и рехабилитација, или машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство, или Војна или Криминалистичко-полицијска академија или факултет безбедности,
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
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Место рада: Стапарски пут 1, Сомбор.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија,
јединствени матични број, адреса и број телефона) - заједничко за сва радна места; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству-заједничко за сва радна места;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених - заједничко за сва радна места; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема
за стручну спрему која је наведена у условима за радно место
- заједничко за сва радна места; уверење из суда да се против
кандидата не води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту) - заједничко за
сва радна места; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за руковање парним котловима - за радно
место под редним бројем 2; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње - заједничко за сва радна места. Наведену изјаву
могуће је преузети на интернет презентацији Министарства
правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.
gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за
рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања
и вештина које се вреднују у изборном поступку спровешће
се: за радна места под редним бројем 1, 2 и 3 у просторијама Казнено-поправног завода за малолетнике у Ваљеву, за
радно место под редним бројем 4. у просторијама Окружног
затвора у Смедереву, за радна места под редним бројем 5 и 6
у просторијама Окружног затвора у Суботици, за радно место
под редним бројем 7 у просторијама Казнено-поправног завода у Сомбору.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати
ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
X Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/36311-93.
XII Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном
раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене
доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем
вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254. Закона
о извршењу кривичних санкција.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати
искључиво уз писмени захтев кандидата.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и
на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција,
интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника. Сви
докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на
страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.
VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45.
став 1. Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253.
став 4. Закона о извршења кривичних санкција („Службени
гласник РС“, број 55/14) прописано је да се у радни однос у
Управи не може примити лице које је осуђено због кривичног
дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено
на безусловну казна затвора у трајању дужем од три месеца и
лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење
безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВO ПРАВДЕ
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исп., 83/05-исп.,
64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став
1, чл. 18. став 2, чл. 19. став 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр.
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1123889/2018 од 25. априла 2018. године, Министарство правде
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРАВДЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
правде, Немањина 22-26, Београд
II Радно место које се попуњава:

Радно место за пројектовање, израду,
имплементацију и одржавање пословних
система, у звању саветник, Одсек за
Е-правосуђе, Ужа унутрашња јединица
изван сектора и Секретаријата
1 извршилац

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа
Опис послова: Учествује у развоју и одржавању пословних
система и извора података; предузимање мера за обезбеђивање и заштиту електронских извора података у свим фазама
развоја и функционисања и учествује у активностима пројектовања, имплементације, интеграције и одржавања информационих система; учествује у вршењу надзора, анализира
и прати препоруке у вези са стандардима из области управљања информационим системима и заштитом информација
ради обезбеђивања њиховог успостављања и одржавања
при развоју електронског правосуђа; учествује у дефинисању
критеријума за анализу ефеката информационих система;
координира при развоју мрежне и интернет инфраструктуре;
врши координацију између корисника и сарађује са њима при
увођењу информационих система; учествује у планирању и
извођењу образовних програма и пружању стручне помоћи;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких или Друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
знање енглеског језика и знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено, познавање Закона о електронској управи, Зaкoна o eлeктрoнскoм дoкумeнту, eлeктрoнскoj идeнтификaциjи и услугaмa oд
пoвeрeњa у eлeктрoнскoм пoслoвaњу, Закона о инфoрмaциoнoj
бeзбeднoсти и Судског пословника - усмено и вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Немањина 22 - 26
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство правде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Милановић, контакт телефон 011 36
22 159.
VI Услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал
или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног
искуства у струци (потврде, решења и други акти којима се
доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао).

бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то учесник
конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка. Наведену изјаву
је могуће преузети на web страници Службе за управљање
кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/
index.dot
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, провера знања рада на рачунару,
обавиће се почев од 4. јуна 2018. године са почетком у 9:00
часова у просторијама Службе за управљање кадровима,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на бројеве које су
навели у пријави, а провера знања енглеског језика, провера
познавања наведених прописа и вештине комуникације, које
ће се вредновати у изборном поступку, наставиће се у Министарству правде, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће учесници конкурса о датуму и времену бити накнадно обавештени
телефоном на бројеве које су навели у пријави.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу,
подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати
са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту.
Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства
правде, веб-страници Службе за управљање кадровима, на
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05
– исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и
94/17), чланa 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима
(„Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09),
члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-1909/2018 од 05.
априла 2018. године, Министарство спољних послова оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинској управи.

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама
неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-

1. Радно место за административне
послове, у звању референта, у Одељењу
за Северну и Јужну Америку, Сектор за
билатералну сарадњу

Бесплатна публикација о запошљавању

II Радна места која се попуњавају:

1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води
регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање;
обавља све организационо-техничке и протоколарне послове
у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља
административне послове у вези са службеним путовањима и
врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе,
прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења;
обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник
Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба
о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе) – усмено;
• вештина комуникације.

2. Радно место за административне
послове, у звању референта, у Одељењу
за међународну, културну, просветну,
научну, технолошку и спортску сарадњу,
Сектор за билатералну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води
регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање;
обавља све организационо-техничке и протоколарне послове
у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља
административне послове у вези са службеним путовањима и
врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе,
прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења;
обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник
Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба
о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе) – усмено;
• вештина комуникације.

3. Радно место за административне
послове, у звању референта, у Одељењу
за Уједињене нације, Сектор за
мултилатералну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води
регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање;
обавља све организационо-техничке и протоколарне послове
у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља
административне послове у вези са службеним путовањима и
врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе,
прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења;
обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник
Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба
о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе) – усмено;
• вештина комуникације.

4. Радно место за административне
послове, у звању референта, у Одељењу
за институције Европске уније, Сектор за
Европску унију
1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води
регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање;
обавља све организационо-техничке и протоколарне послове
у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља
административне послове у вези са службеним путовањима и
врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе,
прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења;
обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник
Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним
радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба
о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе) – усмено;
• вештина комуникације.

5. Радно место за административне
послове, у звању референта, у Одсеку
за аналитику и подршку спољнополитичком планирању и безбедносне
припреме, Одељење за безбедност,
Генерални секретаријат
1 извршилац

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води
регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање;
обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у
вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши
обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и
обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и
преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге
послове и задатке које му одреди начелник Одељења.
Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа,
положен државни стручни испит и посебан испит; најмање
2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика
односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу
В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за
рад на персоналном рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
• знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено;
• познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару;
• познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о
канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба
о електронском канцеларијском пословању органа државне
управе) – усмено;
• вештина комуникације.
Заједничко за сва радна места
III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26, са
назнаком „За јавни конкурс“.

16

| Број 777 | 16.05.2018.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Сања
Стојанац, телефон 011/306-8549, од 10.00 до 13.00 часова.
VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

лежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног и посебног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене
доказе.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски,
шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези
да у својим пријавама наведу један од наведених језика који
желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за
радна места: потписана пријава са наводом радног места за
које се конкурише, биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да
полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или
арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује
средња стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама,
као поверени
посао), биће одбачене.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена
радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања
енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених
нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво), обавиће се почев
од 5. јуна 2018. године у Министарству спољних послова,
Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона)
које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.
За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована
безбедносна провера. Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.
НАПОМЕНЕ
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном
правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници
Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, под-

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних
места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст
и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-11767/2017 од 28.11.2017. године, Агенција за заштиту животне средине, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Агенција за
заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку пословима
инвентара загађујућих материја у
ваздух за област Енергетика, у звању
млађи саветник, Група за инвентаре
загађујућих материја у ваздух,
Одељење за Национални регистар
извора загађивања, Сектор за контролу
квалитета и стање животне средине
1 извршилац

Опис послова: Прикупљање података потребних за израду националних инвентара основних загађујућих материја
у ваздух, гасова стаклене баште и ненамерно испуштених
дуготрајних органских супстанци из области Енергетике;
учествује у билансирању емисија гасова и изради националних извештаја за потребе размене података у оквиру обавеза
извештавања према међународним уговорима и конвенцијама; прикупља податке за потребе извештавања на националном и међународном нивоу из свог делокруга рада; учествује
у имплементацији и прорачуну индикатора Националне листе индикатора из свог делокруга рада; учествује у изради
извештаја, информација, елабората, студија и анализа из
свог делокруга рада; даје подршку формирању и одржавању
информационог система животне средине Републике Србије,
обавља и друге послове из делокруга рада Агенције по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на ос-новним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
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Администрација и управа
године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
познавање једног светског језика, знања рада на рачунару.

животне средине, улица Руже Јовановића бр. 27А, Београд
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте
које наведу у својим пријавама (бројеви телефона или адресе
електронске поште - e-mail).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о
заштити ваздуха и Закона о министарствима – усмено; познавање једног светског језика – увид у сертификат или други
доказ (потврда, фотокопија стране индекса); знање рада на
рачунару – практични рад на рачунару; вештина комуникације – усмено, разговор.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или суду биће одбачене. Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу,
подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада.

III Место рада: Београд, Руже Јовановића 27А.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Агенција за заштиту животне средине, 11000 Београд,
Руже Јовановића 27А, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Ђуровић, телефон: 011/63 56789.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Овај оглас објављује се на на огласној табли и веб-страници Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs,
на порталу e-управе, на веб-страници Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола.

КИКИНДА

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови.“

БИБЛИОТЕКА “САРВАШ ГАБОР”

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на
које се конкурише;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа (потврда, страна индекса) о познавању једног светског језика;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима) или ће то орган учинити уместо
ње.

на мандатни период од четири (4) године

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене
доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. У вези
наведеног потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
web страници Агенције за заштиту животне средине www.
sepa.gov.rs
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судијским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинском управама.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази, изборни поступак ће се спровести почев
од 30. маја 2018. године у просторијама Агенције за заштиту

Бесплатна публикација о запошљавању

24430 Ада, Трг ослобођења 3/а

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен факултет - VII
степен стручне спреме: филозофски, педагошки или други
факултет друштвеног смера; да има најмање 3 године радног
искуства у области културе; да нема других законских сметњи
за његово именовање. Кандидат за директора је дужан да
предложи програм рада и развоја установе, као саставни део
конкурсне документације. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања од стране Националне службе за запошљавање. Неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Молбе се подносе Управном одбору Библиотеке „Сарваш Габор” Ада у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс”, на адресу: Библиотека „Сарваш Габор” Ада, Трг
ослобођења 3/а, 24430 Ада.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/879-257

Оглас објављен 02.05.2018. године у публикацији
„Послови“ број 775-776, за радно место: стручни
послови архивског и канцеларијског пословања,
поништава се у целости. Оглас за радно место: послови за рурални развој, остаје непромењен.

НИШ
ИСПРАВКА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

В РА Њ Е
ОПШТИНСКА УПРАВА ПРЕШЕВО
Прешево, Улица маршала Тита 36

1. Обједињена процедура управноправни послови - саветник
2. Послови контроле техничке
документације - саветник
УСЛОВИ: За радно место 1 кандидат треба да има завршено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, дипломирани
правник, мастер правник, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару (Ms Office пакет - интернет). За радно место
под тачком број 2 овог конкурса кандидат треба да има завршену ВСС - високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ мастер академским
студијама, мастер струковним студијама специјалистичким
академским студијама специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету, дипл.
инж. архитектуре, дип. инж. грађевинарства, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Ms Office пакет интернет).
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Некомплетирана пријава са документима и достављена после рока
неће се размотрити. Пријаве са потребном докумантацијом
доставити на адресу: СО Прешево - за начелника Општинске
управе, Улица маршала Тита 36, телефон: 017/669-114.

ВРШАЦ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЛАНДИШТЕ
26360 Пландиште, Војводе Путника 58
тел. 013/862-234

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: високо образовање друштвеног
смера стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним академским студијама у трајању
најмање четири године; да кандидат поседује најмање пет
година радног искуства у култури. Уз пријаву на конкурс кандидат обавезно прилаже: радну биографију, оверен препис/
фитокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном
искуству у области културе (фотокопија радне књижице,
уверење издато од претходног послодавца), програм рада и
развоја Народне библиотеке Пландиште за мандатни период од четири године. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„За јавни конкурс за избор директора”. Додатне информације се могу добити на телефон: 013/862-234 или на e-mail:
plandbiblio@hemo.net.

Београд, Немањина 22-26

Министарство здравља објављује исправку техничке
грешке у тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља,
који је објављен 7. марта 2018. године, који гласи:
„У тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља, који
је објављен 7. марта 2018. године, исправља се техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, тачка 2, која се односи на радно место здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију
Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за
инспекцијске послове, звање саветник - приправник 2 извршиоца, тако што се после речи „саветник“ брише реч „приправник“. У преосталом делу текст јавног
конкурса остаје непромењен.

Посао се не чека,
посао се тражи

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
СЗПР „БЛОК 33“

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 153а
тел. 065/333-83-33

Касир
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

КАФЕ БАР „КЛУБ 2“
25000 Сомбор
Трг Косте Трифковића 4

Конобар

привремено-повремени послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању; рад у сменама; ноћни рад. Јављање кандидата на
адресу послодавца у термину од 08.00 до 10.00 часова. Рок за
пријављивање је 15 дана.

СЗР „БЛОК 33”
Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 153а
тел. 065/3338-333

Касир
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на смер.
Пробни рад је месец дана, радно искуство небитно. Пријаве
на оглас 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати се могу јавити на број телефона 065/8883-888
ради заказивања разговора са послодавцем.

ЂЕПЕТО МОЈА КУХИЊА
11000 Београд, Призренска 15
тел. 060/681-8101

Продавац на линији експрес ресторана
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; пожељно
радно искуство у трговини.

Помоћни радник у припреми намирница
Помоћни радник на линији готових јела
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на
e-mail: danijelavujkovic@yahoo.com или да се јаве на наведени
број телефона. Рок за пријављивање 03.06.2018. године.

„КОМПРОДУКТ РВИ“ ДОО

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“

Трговац - продавац

рад ван радног односа, привременоповремени послови
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве слати на e-mail: komprodukt@gmail.com, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; рад у сменама; 2 године радног искуства. Заинтересовани кандидати треба да се јаве
на телефон: 011/3616-133, контакт особа Јасмина Пантић или
на адресу: Војна установа „Дедиње“, Делиградска 40/а, радним
данима од 10 до 14 часова. Трајање конкурса: до попуне.

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 83
тел. 011/2168-022

11000 Београд, Делиградска 40/а

Кувар

на одређено време до 12 месеци
20 извршилаца

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„VENERA CAFFE”

Помоћни радник

рад ван радног односа, привременоповремени послови
5 извршилаца

11070 Нови Београд, Магеланова 15
тел. 060/5778-865, 069/2762-016

Конобар - шанкер

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 1 месец. Пријаве
послати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Помоћни радник у пекари

11000 Београд - Звездара
Јованке Радаковић 12е
тел. 011/2773-108

на одређено време
10 извршилаца

Помоћник електричара
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати могу да конкуришу позивом на број: 011/2773-108, особа
за контакт: Никола Кованџић. Рок за пријаву на конкурс је 30
радних дана.

Продавац у малопродајном објекту

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати могу да конкуришу позивом на број телефона: 011/2773108, особа за контакт: Никола Кованџић. Рок за пријављивање на конкурс је 30 радних дана.

„РЕВНОСТ“ АД НОВИ САД

Хигијеничар

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, теренски рад.
Јављање кандидата на контакт телефон: 021/466-688.

Физички радник

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, рад у сменама.
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/8432-900.

„АУТО МОТО СИСТЕМ“ ДОО

Помоћни радник у кухињи

Ауто-механичар на техничком прегледу

УСЛОВИ: Рад у сменама, пробни рад 1. месец. Контакт телефон: 064/659-2400, Стеван Ненадић.

ФОТО САРА 1
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 34

ГУРМАНИСТАН
11000 Београд, Македонска 30
тел. 065/3875-741
e-mail: jelacello@yahoo.com

Кувар/помоћни кувар
на одређено време

Продавац

21000 Нови Сад, Темерински пут бб
тел. 064/1289-835

Кувар

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на радно
искуство. Јављање на контакт телефон: 062/8853-796, Кристина Бартула или на мејл: kristina.bartula@pekara-as.rs. Оглас
је отворен до попуне радних места.

УСЛОВИ: најмање шест месеци радног искуства, без обзира
на занимање и стручну спрему.

21000 Нови Сад, Балзакова 3
тел. 021/466-688, 064/8432-900

СУР „Т. МОНТАНА“

2 извршиоца

АС „БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бегаљица - Гроцка, Бориса Кидрича 1

ДОО „ТЕХНО-КОВА“

Београд - Палилула, Сутјеска 1л
e-mail: dunavskipirat@gmail.com

Конобар

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме; рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на телефон: 011/3616133, контакт особа Јасмина Пантић или на адресу: Војна установа „Дедиње“, Делиградска 40/а, радним данима од 10 до 14
часова. Трајање конкурса: до попуне.

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: пожељно искуство у продаји, без обзира на занимање и стручну спрему.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно радно искуство, без обзира на занимање
и стручну спрему.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејла или да се јаве на контакт телефон
послодавца. Конкурс траје до 31.05.2018. године.

LE PETIT PIAF

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен сервисни ауто-механичар или III степен
ауто-механичар; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени телефон.

ЗОРИЦА ЋУЛУМ ПР УР
„САРМИЦА ПЛУС“

21410 Футог, Бањалучка 71
тел. 063/536-618, 069/5431-321

11000 Београд, Скадарска 34
тел. 069/187-2284
e-mail: tamaramanja@petitpiaf.com

Помоћни послови у кухињи

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон
послодавца. Конкурс траје до 07.06.2018. године.

АЦ “ПЕТРОВИЋ”

Продавац у ресторану готових јела
2 извршиоца

11070 Нови Београд, Виноградска 84
тел. 063/222-514

на одређено време до 2 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; пробни рад 1
месец.

Самостални ауто-механичар за путнички
програм

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
познавање рада на рачунару (MS Office), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: fotosara.oglas@gmail.com, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведене телефоне.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

Фотографски послови са фотокопирањем
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Главни кувар у кухињи

2 извршиоца
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Трговина и услуге

„ЗИИЛИ“ ДОО

РАДЊА “АМАНДА”

Баштован

Продавац

11080 Земун, Батајнички друм 4
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: минимум први степен стручне спреме, 3 месеца
радног искуства на траженим пословима. Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса, на бројеве телефона: 011/3779-532 и
061/6354-679.

VAMIX D.O.O.
11080 Земун, Загорска 30
тел. 011/2108-146

Књиговођа

са пробним радом од 30 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV ССС економске струке, економски техничар или
књиговођа, познавање рада на рачунару (Word, Excel, Интернет) са радним искуством на траженим пословима. Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса на бројеве телефона: 011/2108-146;
060/3108-146.

МАЈСТОР У КУЋИ
18000 Ниш, Сомборска 19
e-mail: majstoru kuci.nis@mail.com

18000 Ниш

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Телефон за контакт:
063/478-959.

“BEXEXPRESS” DOO
15000 Шабац, Краља Милутина 146

Возач

за рад у Нишу, на одређено време
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било ком
занимању, возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт:
064/8904-145.

“ЗЕМАКС ПРО” ДОО
18110 Прва Кутина, Првокутинска 13
e-mail: zemakspro@gmail.com

Возач/достављач робе
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола Ц категорије; радно искуство: 12 месеци. Рок за пријаву:
27.05.2018. године.

IN-FINITY E&G DOO

Сервисер електричар

11000 Београд, Јове Илића 89
тел. 064/6419900

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничке струке,
возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 063/8458443.

Одржавање киоска

Продавац електро и водоводног
материјала
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: продавац. Телефон за
контакт: 060/0230-867.

Водоинсталатер

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; машинске, електротехничке или друге техничке струке (бравар, електричар или
др.); пожељно радно искуство, возачка дозвола Б категорије.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон 064/641-99-00, конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

АФИФА ДОО

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничке струке,
возачка дозвола “Б” категорије. Телефон за контакт:
063/8458-443.

11000 Београд, Стефана Првовенчаног 50

КАФАНА „БАРКА“ ДОО

Контролор на техничком прегледу
возила

18000 Ниш, Булевар Николе Тесле 1

Конобар

на одређено време до 3 месеца
6 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: конобар; пробни рад: 1
месец; радно искуство: 12 месеци. Рок за пријаву: 31.07.2018.
године. Телефон за контакт: 063/402-689.

Кувар

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: кувар; пробни рад: 1
месец; радно искуство: 12 месеци. Рок за пријаву: 31.07.2018.
године. Телефон за контакт: 063/402-689.

Помоћни кувар

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме: кувар; пробни
рад: 1 месец. Рок за пријаву: 31.07.2018. године. Телефон за
контакт: 063/402-689.

СПМ „СТАМЕНКОВИЋ” ДОО
18000 Ниш, Цвијићева 16
e-mail: spmnis@medianis.net

Посластичар

на одређено време
УСЛОВИ: посластичар са радним искуством у струци. Рок за
пријаву: 30 дана.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III степен ауто-механичар, без обзира на радно
искуство.

Перач аутомобила
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме без обзира на занимање.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/205-837 или 011/2492-204. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места.

МЕРЛИН ЦЕНТАР ДОО
11000 Београд, Табановачка 5в
тел. 060/8640015

Ауто-механичар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; ауто-механичар; искуство ауто-механичара на свим типовима возила 5 година;
возачка дозвола Б категорије.

Ауто-електричар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; ауто-електричар; искуство ауто-електричара на свим типовима возила 5 година; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 060/8640015 или
064/8640017 или да пошаљу пријаве на e-mail: merlindo@
eunet.rs. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

www.nsz.gov.rs

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

11000 Београд, Устаничка 127 ц
тел. 011/3044-006

Мајстор у домаћинству
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; машинске или електро струке; пожељно радно искуство на истим или сличним
пословима; возачка дозвола Б категорије. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати пријаве са биографијом могу послати на e-mail: posao@
hotelsrbija.com или да се јаве на телефон 063/390-857.

COFFEE AND BEER SHOP
DOO NOVI SAD
21000 Нови Сад, Радничка 22
тел. 064/5079-888

Кувар - рад у кухињи, премање и обрада
хране
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III и II степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени број
телефона. Рок за пријаву до 09.06.2018.

HIEDRA HOME COLLECTION DOO
11000 Београд
Милутина Миланковића 138/16
тел. 063/428-910
e-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs

Продавац

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV и III степен стручне спреме,
пробни рад 1 месец; основна информатичка обука. Јављање
кандидата на горе наведени телефон и мејл. Рок за реализацију пријаве до 07.06.2018.

KIN - FLASH
21000 Нови Сад, Првомајска 2а
тел. 063/258-005
e-mail: kin.flash.studio@gmail.com

Постпродукција фотографија
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII-1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
графичког инжењерства и дизајна, VI-2 степен стручне спреме, инжењер графичког инжењерства и дизајна, IV степен
стручне спреме, фотографски оператер и III степен стручне
спреме, фотограф, енглески језик - средњи ниво; теренски
рад, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата
на горе наведени телефон, маил или лично јављање на горе
наведену адресу. Рок за реализацију пријаве до 31.05.2018.

KD-021 DOO NOVI SAD
OGRANAK “THE CAMELOT”
21000 Нови Сад, Сремска 9
тел. 063/520-774

Перач судова
УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Рад у сменама,
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на горе наведену
адресу и телефон. Рок за реализацију пријаве до 07.06.2018.

ДОО ПРИНТ СТУДИО “М & А“
21000 Нови Сад, Крагујевачка 56
e-mail: printma@gmail.com

Оператер на офсет машини, мајстор сито
штампе
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машиниста равне штампе - офсет, IV и III степен стручне спреме; возачка дозвола Б
категорије. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
реализацију пријаве до 23.05.2018.
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Трговина и услуге

МУЛТИТЕСТ ДОО

MONA HOTEL MANAGEMENT
“ZLATIBOR MONA”

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

21220 Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

Машински инжењер

Велнес терапеут

УСЛОВИ: VII/1 дипломирани машински инжењер - мастер
инжењер машинства и VI/1 степен стручне спреме, машински инжењер; обука за Autocad - све верзије, основна информатичка обука, обука за аутодеск инвентор, обука за Solid
Works, обука за програм Catia - Cad, Cam, Cae, енглески језик
- средњи ниво, пробни рад 6 месеци. Јављање кандидата на
горенаведени мејл. Рок за реализацију пријаве до 31.05.2018.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, физиотерапеут, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика, поседовање
стручних знања из основа мануелних терапијских техника
(масажа).

УР „ВИТРАЖ 021“
ПР НИНА КОМНЕНОВИЋ

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 21
тел. 063/1610-458
e-mail: nina.komnenovic@gmail.com

ОСТАЛО: Задаци обухватају: познавање хотела и других
хотелских садржаја и услуга ради давања информација
гостима; резервисање, промовисање, продавање и наплату велнес услуга; одржавање квалитета рада велнес садржаја (базен, сауне, фитнес сала); решавање рекламација
и жалби; организованост; познавање понуде Витал бара у
склопу Центра, припремање и сервис исте; добре комуникацијске вештине. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
оглашавања. Радне биографије слати на адресу: recepcija@
monazlatibor.com.

Конобар

СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

3 извршиоца
УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме; рад у сменама, радно искуство 6 месеци. Јављање кандидата на горенаведени
телефон и мејл. Рок за реализацију пријаве до 08.06.2018.

НАДА САНТРАЧ - НАДА И МАРИЈА
ПР ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
21000 Нови Сад, Илије Огњановића 8
тел. 060/3764-597, 065/5111-312

Маникир (педикир, депилација)
УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, 24 месеци радног
искуства. Пробни рад 7 дана.

Фризер (мушко - женски)
УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, 24 месеца радног
искуства. Пробни рад 7 дана.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведене телефоне. Рок
за реализацију пријаве је до 08.06.2018.

ДОН ДОН ДОО
Београд - Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 144б
тел. 060/810-1462
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Пекар

15 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: Гроцка; I, II, III, IV степен, рад у сменама, ноћни рад; обезбеђен превоз. Јављање кандидата на
контакт тел. 060/810-1335, лице за контакт Јелена Николић.

Хигијеничар и помоћни послови у
производњи
10 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Гроцка; I, II, III, IV степен; рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидатан на контакт тел:
60/810-1335, Јелена Николић.

ДОМАЋА ТРГОВИНА ДОО
Нови Београд, Омладинских бригада 90б
тел. 060/6102-575

Деликатес излагач

на одређено време, за рад на Златибору
5 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство, није неопходно.

Касир излагач

на одређено време, за рад на Златибору
10 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство је
пожељно, али није неопходно.
ОСТАЛО: Слање биографија на e-mail: dragana.petrovic@
domacatrgovina.rs. Контакт телефон: 060/6102664 Оливера.
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Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко-женски фризер
УСЛОВИ: III и IV степен траженог образовног профила; радно искуство: 12 месеци. Обезбеђен превоз и смештај. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
се могу јавити послодавцу путем контакт мејла или телефоном.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС
КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
Лице за контакт: Александар Галић
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор - дипломирани
економиста са лиценцом овлашћеног
интерног ревизора

31210 Пожега, Књаза Милоша 8

на одређено време

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, радно искуство
на истим или слићним пословима, држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у јавним службама због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: радну биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да
кандидат није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Накнадне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Спортско-културни центар, Књаза Милоша 8, 31210 Пожега, са назнаком: „За јавни конкурс“.

„TREND-TEX“ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

УСЛОВИ: Образовање: дипломирани економиста. Радно искуство: 60 месеци радног искуства у привреди. Остали услови: Лиценца овлашћеног интерног ревизора. Остали услови
рада: дужина радног времена 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на контакт телефон.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8
Лице за контакт: Марија Копривица
тел. 011/ 32 47 031; 011/ 77 02 494; 062/ 331
706; 063/331 207; 063/ 331 948
е-mail: marija.koprivica@kleffmann.com

Теренски анкетар

привремени и повремени послови - 1 месец
30 извршилаца

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/428-047
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца
Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца;
директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања радних
налога; проверава и усаглашава комплетност радних налога
са магационерима; шаље извештај о комплетности радних
налога купцу; прави планове производње по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља техничко-технолошку документацију за процес производње; прати производњу
и води рачуна о реализацији плана; води евиденцију свих
неусаглашености добијених од стране купаца (рекламације,
примедбе, сугестије); прави извештај о неусаглашености
тканине, репроматеријала и слично, шаље рекламације
добављачима и учествује у решавању рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог потрошног
материјала; евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе;
обрачунава исплате зарада, накнада и осталих личних примања; прави статистичке извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду при обављању послова; води рачуна о заштити животне средине; примењује и води рачуна о
примени докумената, QМС, система управљања квалитетом;
обавља и друге послове по налогу и упутствима непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: VII и VI степен стручне спреме, област економије
и менаџмента и факултет организационих наука, без обзира
на радно искуство; рад на рачунару - виши ниво - МS Office
пакет, интернет, немачки језик - виши ниво. Обезбеђен
смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, пуно радно време - 8 сати. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве за
запослење слати мејлом; за евентуалне додатне информације јавити се на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Суанита Челебић.

Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Опис посла: анкетирање пољопривредних газдинстава. Место рада: Београд-1, Бор-1, Ваљево-1, Вршац-2, Зајечар-1, Зрењанин-2, Јагодина-1, Кикинда-2, Крагујевац-1, Крушевац-1, Лесковац-1, Лозница-1, Ниш-1, Нови Сад-2, Панчево-2,
Пожаревац-1, Смедерево-1, Сомбор-2, Сремска Митровица-2,
Суботица-2, Шабац-2 (бројеви се односе на број извршилаца).
Образовање: минимум средња стручна спрема. Радно искуство:
пожељно искуство на сличним пословима (није услов). Посебна знања и вештине: пожељна возачка дозвола Б категорије
(није услов), пожељно добро познавање места на територији
своје општине. Остали услови рада : теренски посао - теренске
трошкове рефундира послодавац (аутобуске карте или рачуне
за гориво), радно време – флексибилно, послодавац организује
обуку у трајању од 2-3 сата у Новом Саду или Београду (рефундира трошкове пута). Трајање конкурса: до 31.05.2018. године.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефоне.

ПД „ТЕЛУС“ АД
Београд, Палмотићева 2
тел. 011/3285-909
e-mail: aleksandarmin@telekom.rs

Комунални хигијеничар

привремени и повремени послови
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; дужина радног времена
8 сати, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса:
до 09.06.2018. Потребно је да се кандидати јаве на контакт
телефон: 011/3285-909 или своје пријаве пошаљу на мејл:
aleksandarmin@telekom.rs.

“SPICES OF THE WORLD” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 227/35
тел. 064/353-80-71

Merchandiser

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању,
радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачунару
(Word, Excel, Интернет), возачка дозвола Б категорије, пробни
рад 3 месеца. Пријаве слати на e-mail: office@spices.rs у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.
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11070 Нови Београд, Гандијева 99б/9
тел. 063/364-785

Продавац у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању, радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец. Пријаве
слати на e-mail: bobantad@eunet.rs у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

DECORHOME
11000 Београд, Каленићева 1
e-mail: tr.decorhome@gmail.com

Продавац декоративних предмета за
кућу
на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у било ком занимању и најмање 6 месеци радног искуства. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејл адресе
или да се јаве на контакт телефоне послодавца 069/711-722,
011/2432-512 и 011/2420-883. Позивати између 09 и 13 часова. Конкурс траје до 09.06.2018. године.

Медицина
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-6969, факс: 011/380-9650

Доктор медицине специјалиста
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије
на неодређено време

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста анестезиологије,
реаниматологије и интензивне терапије у служби за анестезиологију са реаниматологијом и интензивном терапијом у
Клиничко-болничком центру „Звездара“; високо образовање
стечено на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
и завршена специјализација из одређених грана медицине, у
складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
на основним студијама у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених
грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички
испит.

Доктор медицине специјалиста
офталмолог

пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
на оглас неће бити узете у разматрање. Кандидати ће писаним путем бити обавештени о резултатима конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Гинеколошко акушерска сестра - бабица
у ванболничком породилишту
на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гинеколошко акушерска
сестра - бабица; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању гинеколошко акушерска сестра бабица. Уз пријаву на оглас приложити доказе о испуњавању
услова: потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ
о упису у именик Коморе - лиценца (фотокопија), уверење о
држављанству, фотокопију важеће личне карте, доказ о промени презимена, у складу са приложеном документацијом.
Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему. Кандидат који заснује радни однос дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се прима. Пријаве се подносе
поштом или лично на адресу Дома здравља, у року од 8 дана
од дана објављивања, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА

Бела Паланка, Нушићева 2

Доктор медицине

на одређено време због замене привремено
одсутног запосленог, до његовог повратка
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен
стручне спреме, завршен медицински факултет и положен
стручни испит. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о
стручној спреми и уверење о положеном стручном испиту,
који се достављају у оригиналу или овереним фотокопијама.

Возач санитетског возила

на одређено време због потребе извршења
послова чији је обим привремено повећан
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV степен
стручне спреме, завршена средња саобраћајна школа, возачка дозвола Б категорије и посебне здравствене способности
за управљање санитетским возилом или III степен стручне
спреме, завршена техничка школа, возачка дозвола Б категорије и посебна здравствена способност за управљање санитетским возилом. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о
завршеној средњој школи (у оригиналу или овереној фотокопији) и фотокопију возачке дозволе. Кандидат је дужан да
приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста офталмолог, у
Клиничко-болничком центру „Звездара“, Клиника за очне
болести „Проф. др Иван Станковић“; високо образовање
на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим
специјализацијама здравствених радника и здравствених
сарадника; на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника, стручни испит, лиценца,
специјалистички испит.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела
Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом
и адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од стране надлежне коморе (или решење надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал
или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), а у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
на адресу: Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс ради

Специјалиста гинекологије и акушерства
(изузетно доктор медицине, уколико се
на оглас не јави ниједан специјалиста
гинекологије и акушерства)

Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

на одређено време до повратка одсутног
радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из гинекологије и акушерства, лиценца за рад Лекарске коморе. Опис послова:
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове
са завршеним медицинским факултетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, лиценцу, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до
промене презимена, уверење о држављанству, копију личне
карте. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за
које је расписан оглас, дужни су да доставе кандидати који
буду примљени у радни однос. Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се
разговор ради прибављања додатних релевантних података
за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у
затвореним ковертама, на адресу: Општа болница Петровац
на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узети у разматрање при избору кандидата.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: office@opstabolnicapetrovac.rs
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs
Оглас објављен у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање 02.05.2018. године, број
775-776 (на страни 21) поништава се у целости за
радно место: доктор медицине.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Возач моторног и санитетског возила
Дома здравља Владимирци

на одређено време, за рад у сменама и рад
ноћу
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки испит Б
категорије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте,
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса, достављају у затвореној коверти,
поштом на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама кадровске
службе Дома здравља Владимирци, са назнаком: „Пријава на
конкурс”. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30
дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о
резултатима огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому
здравља најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање,
као последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене
у Дому здравља после истека дана и сата наведеног у овом
огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка привремено
одсутне запослене, за рад у Одељењу за
биохемијску лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Aко кандидат поседује
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Медицина
радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама, писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се
конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, потребно је
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације обратити се путем телефона: 026/240725.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
ПАЛИЛУЛА

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655
факс: 011/324-88-44

Доктор медицине

на неодређено време, уз пробни рад за пуно
радно време
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у складу с посебним
програмима донетим у складу са прописима и планом рада
службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у
оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине
специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на
лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарска уверења, на лични захтев и на службени захтев код одређених
случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан
и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати
и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о
упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити : биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Доктор медицине

на одређено време до повратка одсутне
запослене са дужег боловања (трудничко/
породиљско), уз пробни рад
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно на спровођењу скрининг програма у складу с посебним
програмима донетим у складу са прописима и планом рада
службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења пацијената, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у
оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине
специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента
на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на
лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарска уверења, на лични захтев и на службени захтев код одређених

22

| Број 777 | 16.05.2018.

случајева болести и повреда, у стручном раду је самосталан
и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати
и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни
испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о
упису у Комору, познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стучном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Мадицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка одсутне
запослене са дужег боловања (трудничко/
породиљско), уз пробни рад
Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима,
здравственом стању корисника и популације, учествује у
превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој
и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,
врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова,
инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина,
испирање уха и превијање у стану болесника, даје вакцине
у амбуланти и на терену, као и ињекције у служби и стану
болесника, прати болесника до болнице, по налогу лекара,
врши требовање и набавку ампуларних лекова и инструмената; контролише рок трајања лекова и санитетског материјала
и контролише хладни ланац лекова, ради са копјутерима и
видео-терминалима, обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично,
одговорна је за правилно вођење медицинске документације,
фактурише здравствене услуге које пружа, учествује у изради
извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијентима лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана,
ради и остале послове из свог делокруга по налогу одговорне
сестре, за свој рад одговара одговорној медицинској сестри,
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен
стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или
решење о упису у Комору, познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Стручни сарадник за безбедност и
здравље на раду
на неодређено време, уз пробни рад

Опис послова: одговоран је за рад и стање Централне архиве ДЗ, организује, планира и спроводи мере и активности
противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду,
врши обиласке објеката, води проблематику безбедности
и здравља на раду и обавља послове лица за безбедност
и здравље на раду, обавља све послове везане за народну одбрану и ради на пословима планирања и припреме
одбрана, контрола безбедног одлагања медицинског отпада
и уништавања, учествује у изради општих аката везаних за
делокруг свог рада, обавља све потребне стручно-административне послове везане за своје реферате, обавља и друге
послове из домена свог рада по налогу непосредног руководиоца коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен факултет или виша школа, положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, VII/1 или VI степен стручне спреме, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља
на раду и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова
16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које радно место
се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV
спрат. Контакт особа: Славица Ђорђевић.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине

на неодређено време, са пробним радом од
2 месеца, у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника са кућним лечењем,
здравственом негом и поливалентном
патронажом
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у Комору, дозвола за рад
(лиценца), познавање рада на рачунару, радно искуство најмање 3 године на пословима доктора медицине.

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима
посла, на период од 3 месеца, у Служби за
здравствену заштиту деце, школске деце
и омладине, Одсек за здравствену заштиту
школске деце
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, стручни испит, решење о упису у Комору, дозвола за рад
(лиценца), познавање рада на рачунару, пожељно радно
искуство на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђиван
(издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак (издаје суд),
не старије од 6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација и провере стручног знања,
који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који
буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица,
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене
22, са назнаком: „За оглас” или лично доставити у писарницу
Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: медицински, стоматолошки или правни факултет,
економски факултет и завршена едукација из здравственог
менаџмента; пет година радног стажа у области здравствене заштите; општа здравствена способност. Уз пријаву на
конкурс поднети: потпуну личну и радну биографију, диплому о стручној спрени, потврду о радном искуству на одговарајућим пословима, уверење о здравственом стању, уверење
о држављанству, доказ о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента, доказ да кандидат није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци. Докази о испуњености конкурсом предвиђених услова достављају се у оригиналу или у
овереном препису. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана оглашавања у публикацији ,,Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
са свим прилозима подносе на адресу: Дом здравља Лебане,
Цара Душана 70, 16230 Лебане.

„САНИ ОПТИК“ ДОО
11000 Београд - Врачар, Коче Капетана 12-14
тел. 062/8814-583
e-mail: jelena.zeljic@sani.co.rs

Дефектолог - тифлолог, сурдолог или
логопед
на одређено време 12 месеци, место рада:
Апатин

Опис посла: саветује клијента у проналажењу најадекватнијег решења приликом избора наочара и/или диоптријских,
односно контактних сочива; саветује клијента о начину
правилног коришћења и одржавања наочара и/или диоптријских, односно контактних сочива; прима клијенте који
имају слушне проблеме и проблеме разумевања говора у
слушном кабинету и другим пословним јединицама; анализира потребе и примедбе клијената у вези са коришћењем
и функционисањем слушних помагала; саветује и инструира
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клијенте да рукују слушним помагалима; испитује и утврђује
аудитивну перцепцију; помаже у одабиру врсте слушног
помагала; ради пробе слушних помагала.
УСЛОВИ: диплома факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију; претходно радно искуство у струци пожељно, није неопходно; комуникативност и склоност ка раду са
клијентима; савесност при обављању поверених послова;
проактивност и иницијативност у раду; оријентисаност ка
постизању циљева; склоност ка континуираном личном развоју; познавање рада на рачунару. За кандидате који немају
претходно радно искуство обезбеђена је одговарајућа обука.
Компанија нуди динамично радно окружење, одличне могућности за лични развој и даље професионално напредовање.
CV и мотивационо писмо проследити путем мејла на адресу:
sanioptik-prijave@sani.co.rs или на адресу: „Сани Оптик“ д.о.о.,
Коче Капетана 12-14, 11000 Београд. Све пријаве ће се третирати као строго поверљива документација. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Рок за конкурисање:
15 дана од дана оглашавања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛЕНКО МАРИН“

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит, поседовање лиценце за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе
следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном медицинском факултету, оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту, решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. Рок
за подношење пријава са краћом биографијом и доказима о
испуњености услова је 8 дана од дана објављивања огласа.
Пријаве се подносе поштом на адресу Дома здравља, са назнаком: „За оглас - не отварати“ или директно у управу Дома
здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464
e-mail: dzkovin@hotmail.com

Доктор медицине

3 извршиоца (2 на одређено време до
повратка привремено одсутних радника и
1 извршилац до две године, због потребе
службе)
Опис посла: пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана, води прописану медицинску документацију, одговара за
стручност рада своје екипе, врши и друге послове по налогу
начелника службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен стручни
испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о
испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта), у неовереним
фотокопијама.

Спремачица

на одређено време до две године
Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова
у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну
службу за потребе установе, прикупља радна одела, разно
рубље, други веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на прање, одговара за средства којима рукује,
врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, сакупља
смеће и износи га из пословних просторија, врши и друге
послове по налогу надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: основна школа, држављанство Републике Србије.
Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична карта) у
неовереним фотокопијама.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Трг
ослобођења 4, 26220 Ковин, са назнаком: „За конкурс“ или
донети лично у канцеларију Одсека за правне послове, број
57, на другом спрату. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар

у амбуланти за рад у Одсеку хируршке
амбуланте, пријема и отпуста, стома центра
и дневне болнице хирургије у Служби за
хирургију Опште болнице Крушевац, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен;
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

2. Главни кувар

за рад у Одсеку за припрему хране у Служби
за помоћне и друге послове Опште болнице
Крушевац
на одређено време 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња туристичко угоститељска школа.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: за радно место 1: молбу за
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа, изјаву
о познавању рада на рачунару; за радно место 2: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком
„За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на адресу: Општа болница Крушевац, Косовска
16, 37000 Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, за рад у Одељењу за
биохемијску лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење
о упису у комору, ако кандидат поседује радно искуство,
потребно је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на адресу: Општа болница „Свети Лука”, Смедерево, Кнез
Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас“, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на број телефона: 026/240-725.

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог, за рад у ОЈ за физикалну
медицину и рехабилитацију
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном VI степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако кандидат поседује рад-

но искуство потребно је доставити радне карактеристике од
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или
путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико
кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради
обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на број телефона: 026/240-725.

Виша гинеколошко-акушерска сестра

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство, на одређено време до повратка
запослене која се налази на боловању и
одсуству са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном VI степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење
о упису у комору, ако кандидат поседује радно искуство
потребно је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на број телефона: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Доктор медицине

за рад у служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са кућним лечењем
и медицинском негом, хитном медицинском
помоћи, поливалентном патронажом и
санитетским превозом, на одређено време до
2 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински
факултет, стручно звање доктор медицине, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: оверену фотокопију дипломе (уверења) о
завршеном медицинском факултету; уверење о положеном
стручном испиту; доказ о поседовању лиценце; уверење да
кандидат није осуђиван (уверење ПУ, датум издавања не старији од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда, датум издавања не старији
од 6 месеци); потврду о радном искуству; кратку биографију
са контакт подацима; очитану личну карту. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра/техничар

на одређено време до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра/техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци, након положеног стручног испита, на пословима пружања здравствене
заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Возач санитетског транспорта

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме и поседовање
возачке дозволе “Ц1” категорије. Кандидати су у обавези
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеној школи; оверен препис/фотокопију уверења
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о положеном возачком испиту са Ц1 категоријом; уверење
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца); биографију са
адресом и контакт телефоном; лекарско уверење за возаче.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253
факс 013/741-166, тел. 013/741-234

Технички радник (електричар)

на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима
УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме – електро смера, без
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
завршеној школи. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, за рад на Одељењу за
оториноларингологију
УСЛОВИ: Као доказ о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном VI/IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати у
затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево, или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену
„Пријава на оглас“ са навођењем радног места за које се
конкурише. Уколико кандидат има мејл адресу, потребно је
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон:
026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

НК радник за потребе Службе за
техничке и помоћне послове Опште
болнице Ваљево

на одређено време до повратка са неплаћеног
одсуства
УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила; извод из МК
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 02.05.2018. у публикацији
„Послови“ исправља се у погледу броја извршилаца,
где уместо: 2 извршиоца треба да стоји 1 извршилац.
У осталом делу оглас остаје непромењен.
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ОПШТА БОЛНИЦА

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Медицинска сестра - техничар општи
смер
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер - IV
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра техничар педијатријски смер
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа смер
педијатријски - IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решење о упису у
комору. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и
систематиацији послова Опште болнице Нови Пазар. Кандидати
су обавезни доставити: пријаву у којој наводе за које послове
се пријављују; пријаву са кратком биографијом бројем телефоном и адресом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решење о упису у комору оверену фотокопију лиценце
или решење о упису у Комору; извод и матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; потврда да се против кандидата не
води истражни и кривични поступак. Поред општих услова за
засниваје радног односа утврђених Зконом о раду кандидат
мора испуњавати и посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова Опште бонице. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
даоставе лекарско уверење као доказ о здратвеној способности
за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведена докумената у остављеном року са
њим се нежће закључити уговор. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивању огласа. Пријаве на оглас
доставити писарници Опште болнице Нови Пазар. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседује
средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар; положен стручни испит; лиценца за
рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: Диплому о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из
полицијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговора о раду, потврда послодавца); кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
се предају у затвореној коверти лично или поштом на горе
наведену адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем пет медицинских сестара - техничара на Клиници за
педијатрију до повратка запослених са боловања”.

СПЕЦИЈАЛНА ГИНЕКОЛОШКА
БОЛНИЦА “ГИНС”
21000 Нови Сад, Косте Абрашевића 36
тел. 063/508-185

Медицинска сестра

на одређено време 12 месеци

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушерска
сестра и IV степен стручне спреме, медицинска сестра; основна информатичка обука, стручни испит за здравствене раднике. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за
реализацију пријаве до 08.06.2018.

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра – техничар

на Одељењу за акутне плућне болести Службе
за плућне болести Стационара Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запослених са боловања, са пробним радом у
трајању до 3 месеца
3 извршиоца

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника;
спроводи терапију према налогу лекара; прати болесника на
дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а по
налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду;
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу главној
сестри Клинике и Института.

у Служби за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава
на одређено време до 6 (шест) месеци, због
повећаног обима посла

Медицинска сестра – техничар

на Одељењу неонатологије у Служби за
интензивну негу и терапију и неонатологију
Стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запослених са
боловања, са пробним радом у трајању до 3
месеца
2 извршиоца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника;
спроводи терапију према налогу лекара; прати болесника на
дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а по
налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду;
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу главној
сестри Клинике и Института.

Медицинска сестра – техничар

на Одељењу за пријем и збрињавање
ургентних стања Службе запријем и
збрињавање болесника Поликлинике
Клинике за педијатрију, на одређено време,
до повратка запослених са боловања, са
пробним радом у трајању до 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему болесника; даје терапију и
прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца;
учествује у сменском раду; за свој рад одговоран је начелнику Одељења.

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа лабораторијског или општег смера. Кандидати су дужни да уз
пријаву доставе: копију дипломе; копију уверења о положеном стручном испиту; копију извода из матичне књиче рођених; копију личне карте; кратку биографију.

Лабораторијски техничар

у Служби за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава, на неодређено
време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа лабораторијског или општег смера; радно искуство од најмање 6
(шест) месеци на пословима за које се расписује оглас.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави
следећа документа: копију дипломе; копију уверења о положеном стручном испиту; копију извода из матичне књиче
рођених; копију личне карте; кратку биографију; доказ о радном искуству у виду уверења, потврде послодавца или копије
радне књижице.
ОСТАЛО: Доставити неоверене копије, које се неће враћати
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве се подносе поштом или лично на горе
наведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Медицина

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ „ДОЛИНА СУНЦА“
Суботица, Пачирски пут 101
тел. 062/8212-901
e-mail: sorella24@mts.rs

Медицинска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; положен стручни
испит.

Неговатељ

2 извршиоца
УСЛОВИ: болничар-неговатељ; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
послодавцу путем телефона или да доставе радне биографије
на мејл адресу послодавца. Лице за контакт: Тихана Богдановић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „LORA“
Београд, Антифашистичке борбе 21г
тел. 011/2607-133
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар

за рад у Гучи, општина Лучани, на одређено
време 3 месеца
УСЛОВИ: посебна знања: стручни испит/лиценца, знање
енглеског – виши ниво, рад на рачунару; радно искуство од
минимум 12 месеци. Остали услови: рад у сменама, пробни
рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу на горе назначени телефон
особи за контакт или могу да доставе радне биографије путем
мејла. Лице за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
УСЛОВИ: медицинска сестра; положен стручни испит; без
обзира на радно искуство.

Болничар- неговатељица
УСЛОВИ: I - IV степен, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај; заснивање радног односа
на одређено време, уз могућност продужења уговора. Рок
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве послодавцу путем телефона.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644411
Контакт особа: Биљана Броћиловић
e-mejl: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање: медицинска сестра/техничар – општи
смер. Радно искуство: небитно. Остали услови: положен
стручни испит, остали услови рада: дужина радног времена
40 сати недељно, рад у сменама, ноћни рад. Запослени ће
радити у просторијама Геронтолошког центра, а по потреби и
ванинституционалну заштиту. У просторијама Геронтолошког
центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно
радно време од понедељка до петка, док суботом 4часа).
Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за запослене,
већ они падају на терет запосленог. Уз наведену зараду Установа обезбеђује и аутобуску карту на име путних трошкова за
градске и приградске месне заједнице унутар града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу доставити своје радне биографије на имејл адресу или
да се јаве на контакт телефон послодавца

Бесплатна публикација о запошљавању

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Пословни секретар

у Канцеларији за скрининг рака Центра за
контролу и превенцију болести Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“
на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла
Опис послова и радних задатака: Учествује у организацији
комуникационих канала унутар Канцеларије и са релевантним здравственим установама, по питању формалне и неформалне комуникације. Комуницира са окружним институтима
и заводима за јавно здравље, као и свим установама које
спроводе програме организованог скрининга рака на дненом нивоу. Води пословну комуникацију и коресподенцију,
успоставља и организује базе података, врши набавку за
потребе Канцеларије, организује састанке, води записнике.
Администрира послове везане за активности Канцеларије,
као и рад републичке стручне комисије према упутствима
шефа Канцеларије. Организује прикупљање, обраду и анализу података релевантних за спровођење активности у програмима раног откривања рака. Спроводи коореспонденцију
са директорима и стручњацима, који учествују у спровођењу
организованог скрининга рака. Учествује у техничкој припреми стручних упутстава и извештаја. Припрема податке
по захтеву других институција и организација. Учествује у
формалном извештавању и припреми недељних, месечних и годишњих извештаја о спровођењу раног откривања
рака на територији Републике Србије. Учествује у планирању
кампања за промоцију здравља у сарадњи са шефом и координаторима програма. Учествује у креирању здравствених
порука за јавност у циљу раног откривања рака и сарађује
са медијима и средствима јавног информисања према плану
комуникације Канцеларије. Учествује у комуникацији, припреми и презентацији информација за медије. Стручна је и
оперативна подршка за спровођење програма скрининга
рака у Канцеларији. Обавља и друге послове и задатке из
делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару, знање једног светског језика, организационе способности. Пријаве и CV
слати на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs, или на адресу:
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком: за конкурс
– Пословни секретар. Само ће кандидати који уђу у ужи избор
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ код
Националне службе за запошљавање и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар/санитарно
еколошки инжењер

у Одсеку за микологију и паразитологију
Центра за микробиологију Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, на одређено време до 24 месеца, због
повећаног обима посла
Опис послова и радних задатака: Врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испитивања; припрема, одржава и
врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава
културе микроорганизама; изводи микробиолошке лабораторијске анализе биолошког материјала; врши надзор над
управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног
медицинског отпада; врши микроскопски преглед узорака
под надзором одговорне особе; спроводи активности стручног усавршавања лабораторијског особља; обавља административне послове; обавља и друге послове из делокруга
рада Центра по налогу шефа Одсека и Главног техничара.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци

радног искуства у наведеном звању; знање рада на рачунару. Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.org.rs,
или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан
Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком:
„За конкурс - виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити
обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне
службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
Доктор медицине

на одређено време због замене привремено
одсутне запослене, до њеног повратка на рад,
на пословима доктора медицине - изабрани
лекар у амбуланти „Коњух“ Службе опште
медицине Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен
медицински факултет VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о
упису у Комору. Кандидати уз пријаву на оглас достављају и
: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору,
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања радног
односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и Методија 32, 37000 Крушевац. Оглас објавити
код Националне службе запошљавања и на веб-сајту Министарства здравља.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ ,,БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине, специјалиста
неурологије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни испит; положен специјалистички испит из неурологије;
познавање најмање једног страног језика и пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима.

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет са просечном оценом минимум 8,50, положен стручни испит; познавање најмање једног страног језика и пожељно је претходно радно
искуство у стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и: оверени препис или фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверени препис или
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; оверени
препис или фотокопија о положеном специјалистичком испиту из неурологије (за радно место специјалисте неурологије);
оверени препис или фотокопију дипломе о положеном испиту
за научно звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопија личне карте или очитана лична карта и биографију, са адресом и контакт телефоном. Пробни рад три месеца. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће
бити позвани на разговор.

www.nsz.gov.rs
16.05.2018. | Број 777 |

25
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ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Доктор специјалиста/субспецијалиста
кардиохирургије
са пуним, односно скраћеним радним
временом

Доктор специјалиста/субспецијалиста
васкуларне хирургије

Кувар

пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

III степен стручне спреме, пробни рад од
3 (три) месеца, на одређено време од 12
(дванаест) месеци

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Референт за административне послове

Доктор медицине

са пуним, односно скраћеним радним
временом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет –
звање доктор медицине, положен стручни испит за доктора
медицине, лиценца и радно искуство у струци са полупокретним и непокретним пацијентима је предност.

Доктор специјалиста интерне медицине/
субспецијалиста кардиологије

Возач санитетског возила у болничким
установама

са пуним, односно скраћеним радним
временом
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, положен стручни, специјалистички и субспецијалистички испит.

Медицинска сестра/техничар са
завршеном вишом школом, односно
високом струковном школом
здравствене струке
са пуним, односно скраћеним радним
временом
3 извршиоца

УСЛОВИ: најмање VI/1 степен стручне спреме медицинске
струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра/техничар са
средњом стручном спремом

са пуним, односно скраћеним радним
временом
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке општег
смера и положен стручни испит.

Медицинска сестра/техничар са вишом
стручном спремом односно високом
струковном школом здравствене струке
на одређено време од 6 месеци, са пуним,
односно скраћеним радним временом и
пробним радом од месец дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме медицинске струке општег
смера и положен стручни испит.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о
испуњењу наведених услова подносе следећа документа:
кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу;
фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате
са средњом школом); фотокопију радне књижице или други доказ о радном стажу; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; уверење о држављанству; фотокопију положеног специјалистичког испита и фотокопију положеног субспецијалистичког испита. Предност ће имати кандидати који
имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите. Описи послова за сва радна места су утврђени
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних задатака и послова у организационим јединицама
Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње” и кандидатима су доступни на увид у просторјама Одељења за правне,
кадровске и административне послове Института, радним
данима од 14 до 15 часова. Кандидати подносе једну пријаву
и оверена документа независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која
радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно
место или за више радних места). Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на писарници
Института или послати поштом на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1,
11000 Београд, са назнаком „За конкурс за запошљавање”.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити
обавештени достављањем поштом на адресу кандидата. Кандидати (здравствени радници) који буду изабрани по овом
конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе
оверену фотокопију лиценце или решења или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених
радника и сарадника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање,
на интернет страници Националне службе за запошљавање
и Министарства здравља РС. Неблаговремене и непотпуне
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УСЛОВИ: Средње образовање/ВКВ, радно искуство у струци
минимум једна година, возачка дозвола Б категорије и радно
искуство у превозу полупокретних и непокретних пацијената
је предност.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита, лиценце. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника
за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас”
са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве
морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин доставе.
Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и
сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим
и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума
и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као
неисправне.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра-техничар

на одређено време до повратка одсутног
радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или
општег смера, положен стручни испит и најмање шест месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је осам дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000,
Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања - 2 (два) извршиоца”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту и фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50 52 73

Помоћни радник у здравству

основна школа, пробни рад од 3 (три) месеца,
на одређено време од 12 (дванаест) месеци
7 извршилаца

Сервирка

основна школа, пробни рад од 3 (три) месеца,
на одређено време од 12 (дванаест) месеци
5 извршилаца

IV степен стручне спреме, у Служби за правне
економско-финансијске послове и Служби
за техничке послове, пробни рад од 3 (три)
месеца
3 извршиоца

Референт за административне послове

VI степен стручне спреме из области
менаџмента, за рад у Служби за правне и
економско-финансијске послове, пробни рад
од 3 (три) месеца, на одређено време од 12
(дванаест) месеци
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) и посебни
услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији
са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; Сведочанства за сваки разред средње
школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави
наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе
наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном
конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима
за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034 50 52 73. Пријаве се подносе
лично затвореној коверти преко писарнице Клиничког центра
Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за радно место (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983; 012/327-984
факс 12/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме,средња медицинска школа,положен стручни испит. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе,за послове са завршеном
средњом медицинском школом, одговарајућег смера.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања,оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца,
извод из матичне књиге рођених,извод из матичне књиге
венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење
о држављанству,копију личне карте. Напомена: Лекарско
уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас,дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.
Комисија ће разматрати све доспеле,благовремене и потпуне
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Медицина / Здравство и социјална заштита / Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос обавиће се разговор,ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок
за пријављивање: 8 дана од дана објављивања у Службеном гласилу Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на
Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата.

којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Заинтересовани кандидати своје
пријаве на оглас са потребним прилозима упућују на адресу:
Центар за социјални рад за општину Кучево, Улица Светог
Саве 213, 12240 Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО

2 извршиоца

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ВИТА МЕДИАЛИС“

Београд - Звездара, Јованке Радаковић 23
тел. 065/456-6306

Медицинска сестра - техничар

14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера

Биолог

2 извршиоца

за потребе Одељења за санитарну
микробиологију
УСЛОВИ: Високо образовање из области биолошке науке на
студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 10. септембра
2005. године или на основим студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високос образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит.
Учесници на расписаном огласу дужни су да приложе следећу
документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној
спреми/образовању, доказ о положеном стручном испиту.
Фотокопије документа морају бити оверене. Пријаве слати на
горе навдену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Доктор медицине

на одређено време од шест месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет ;положен стручни испит;лиценца за рад у струци или решење о упису у
лекарску комору. Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом;оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;оверену
фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик лекарске коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница
за плућне болести “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 18230
Сокобања, уз напомену “пријава на оглас за доктора медицине “ или лично у просторијама Болнице.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО
12240 Кучево, Светог Саве 213

Психолог
УСЛОВИ: високо образовање: завршене основне академске
студије, студије другог степена и основне струковне студије
из психологије; пожељно је радно искуство у струци; да је
кандидат држављанин Републике Србије; да има општу
здравствену способност; да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци. Место рада: Центар
за социјални рад за општину Кучево у Кучеву, Светог Саве
213. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фоотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство). Фотокопија може бити оверена
код јавног бележника, изузетно, у градовима и општинама у

Бесплатна публикација о запошљавању

Неговатељ/ица
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме
ОСТАЛИ: Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем
телефона 065/456-6306 или доставити пријаву на мејл адресу: domvitamedialis@gmail.com. Контакт особа: Миња Мандрапа. Рок за пријаву: 15 дана од дана објављивања огласа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Косовска Каменица - Ранилуг

Водитељ случаја - радник на пословима
социјалног рада
УСЛОВИ: дипл. социјални радник, социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог и андрагог. Место рада:
Ранилуг, СО Косовска Каменица; VII/1 степен стручне спреме,
најмање једна година радног искуства на основним стручним
пословима у социјалној заштитии, знање рада на рачунару,
завршена обука по акредитованом програму за водитела ј
случаја и лиценца за обављање послова у складу са законом
и прописима којима се уређује област социјалне заштите. Уз
пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе: оверену
фотокопију дипломе или уверење о стучној спреми. Уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о радном искуству, лекарско уверење,
потврда да кандидат није осуђиван и (не старија од 6 месеци); потврда да се не води кривични поступак (не старија од
6 месеци). Рок за пријављивање на оглас је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са потпуном документацијом слати
на адресу: Центар за социјални рад Косовска Каменица (са
седиштем у Ранилугу), 38267 Ранилуг, са назнаком ,,Пријава
на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
ФЕКЕТИЋ АД СОМБОР

Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 1
Лице за контакт: Невена Ћирић
e-mail: office@abp.rs

Управник фарме крава
на одређено време

УСЛОВИ: Опис посла: организација производних и осталих
процеса. Место рада: Фекетић (Мали Иђош). Образовање:
дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство. Радно
искуство: 12 месеци. Остали услови: возачка дозвола Б категорије, енглески језик – средњи ниво. Остали услови рада:
дужина радног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије
да доставе п/утем поште, или да се јаве на контакт телефоне послодавца.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION
DOO
Ауто-пут Београд-Нови Сад 294а

Сезонски радници за брање воћа и
поврћа
привремено-повремени послови
50 извршилаца

УСЛОВИ: неквалификовани радници. Радно искуство: небитно. Место рада: Београд. Трајање конкурса: 05.06.2018.
Заинтересовани кандидати се могу јавити на број телефона:
063/555-371.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА
„АГРО КОМБИНАТ“
ДОО НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош, Дрмановићи бб
e-mail: sloznabacazoraninele@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, плата по договору, храна и стан обезбеђени.

Ветринарски техничар

Индустрија и грађевинарство
АД „МАГИСТРАЛА“

11070 Нови Београд, Тошин бунар 198
тел. 011/2696-499

Возач теретног моторног возила
на одређено време до 2 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци на камионима - кипер, возачка дозвола Ц категорије.

Руковалац грађевинске машине
на одређено време до 2 године
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци на било којој грађевинској машини, положен испит за
руковаоца грађевинске машине.

Путар - грађевински радник
на одређено време до 2 године
10 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО КРАЉЕВО
Извођач радова на електроенергетским
објектима
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме: електромонтер-инсталатер, електроинсталатер, електромонтер инсталација и машина, електротехничар енергетике; радно искуство
је пожељно али не и неопходно; возачка дозвола Б категорије; пробни рад од 2 месеца. Због природе посла неопходна
је здравствена способност за рад на висини, у близини и под
напоном. Извођење радова на електроенергетским објектима на дистрибутивном подручју Крагујевац; теренски рад;
радно место са повећаним ризиком; обезбеђена исхрана и
смештај. Заинтересовани кандидати могу да се јаве лично
у Националну службу за запошљавање - Филијала Крагујевац, канцеларија бр. 18 или да позову на контакт телефон:
034/505-528, сваког радног дана од 8 до 14 часова, најкасније
до 07.06.2018.

Национална служба
за запошљавање
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VAREX GRAMONT BEOGRAD
Вождовац, Јанка Јанковића 51
Место рада: Земун
e-mail: varexgramont@gmail.com

Бравар

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

Заваривач

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, пожељна возачка
дозвола, 6 месеци радног искуства на траженим пословима.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати
на e-mail: varexgramont@gmail.com или се могу јавити на број
телефона 065/2320-320 у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

DRVO TRADE NV DOO
11271 Сурчин, Војвођанска 370
тел. 060/6960-104
e-mail: office@drvotrade.co.rs

Помоћни радник у пилани

на одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА
“ГРОТ” АД

завршеног пројекта, обезбеђен смештај и превоз од смештаја
до посла, обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад
у Немачкој, пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

17543 Крива Феја
тел. 017/421-404

Руководилац истражног бушења
УСЛОВИ: Услови које кандидат треба испуњава: обавезна стручна спрема: дипломирани инжењер геологије или
дипломирани инжењер рударства; положен стручни испит
из области рударства; радно искуство најмање 3 године
на пословима у струци; обавезно познавање технологије
истражног геолошког бушења. Послови се обављају у руднику у селу Крива Феја, општина Врањска Бања. Превоз је обезбеђен из Врања до Криве Феје рудничким аутобусом. Пријаве са радном биографијом доставити до 31.05.2018. године,
на адресу: Рудник олова и цинка „Грот“ АД, Крива Феја, број
поште 17543, или лично у селу Крива Феја радним данима
од 07.00 до 15.00 часова. Контакт телефон: 017/421-404 или
путем e-mail: grotad@gmail.com.

AMD-MONTAGE ДОО СТАРА ПАЗОВА
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/7289-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Цевар - изометричар

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме било ког занимања. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа.

на одређено време 12 месеци, место рада:
Немачка
20 извршилаца

ПД “БАЛКАН”

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа котлова.

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а
тел. 018/523-617

Електро и аутогени заваривач

за рад у Нишу, Обреновцу, Костолцу и Свилајнцу
на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: електрозаваривач; аутогени заваривач; радно искуство: 36 месеци; возачка дозвола
Б категорије.

Бравар монтер

за рад у Нишу, Обреновцу, Костолцу и Свилајнцу
на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме: бравар; најмање 3 године радног искуства; рад на висини; возачка дозвола Б категорије.

Помоћни радник

за рад у Нишу, Обреновцу, Костолцу и Свилајнцу
на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању.

MASTER´S DOO
11000 Београд, Цвијићева 103
тел. 069/270-77-27

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани грађевински инжењер ; нискоградња/високоградња; пожељно радно
искуство; знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика средњи ниво. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
пријаву могу да пошаљу на мејл: office@mastersbgd.rs или да
се јаве на контакт телефон 069/270-77-27.

DOO „VUJMILOVIĆ COMPANY“
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 24а

Помоћни грађевински радник
на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије. Теренски рад. Јављање кандидата директно на
адресу Булевар цара Лазара 51. Рок за реализацију пријаве
до 08.06.2018.
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ,
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ
ОБЈЕКАТА „EURO-MONT-ING“ ДОО
БЕОГРАД
Београд, Годоминска 35
тел. 064/6705-674, 064/6705-664
e-mail: m.agbaba@euromonting.rs

Електрозаваривач
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: место рада: Обреновац; електрозаваривач - III
степен стручне спреме; заваривач - резач гасом, III степен
стручне спреме. Рад у сменама, радно место са повећаним
ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: 31.05.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на назначене бројеве
телефона и мејл адресу.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
БЕОГРАД
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

УСЛОВИ: без обзира на образовање; радно искуство у траженом занимању минимум 3 године; пожељна возачка дозвола
Б категорије (није услов), пожељно знање немачког језика
- почетни ниво (није услов), познавање изометрије (скице,
нацрти). Обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након
завршеног пројекта, обезбеђен смештај и превоз од смештаја
до посла, обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад
у Немачкој, пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, имејл-адресе или да се јаве
на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

УСЛОВИ: електромонтер III, V степен стручне спреме; радно
искуство: 2 године.

AMD-MONTAGE ДОО СТАРА ПАЗОВА

Грађевински техничар

Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме;
радно искуство: 2 године.

Грађевински инжењер статичар

на одређено време 12 месеци, место рада:
Немачка
2 извршиоца
Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, организација градње, организација градилишта, брига о терминима
извођења; самостална израда статичких прорачуна.

Рад на објектима и градилиштима на
територији Републике Србије

Електомонтер
5 извршилаца

5 извршилаца

Тесар

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар III, V степен стручне спреме; радно искуство:
2 године.

Керамичар

10 извршилаца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, радно искуство у траженом
занимању минимум 5 година; обавезно знање рада на рачунару - МS Office пакет, интернет, AutoCAD, обавезна возачка
дозвола Б категорије, обавезно знање немачког језика - виши
ниво. Обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након
завршеног пројекта, обезбеђен смештај и превоз од смештаја
до посла, обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад
у Немачкој, пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје
пријаве да доставе путем имејл-адресе. Лице за контакт:
Нина Јанкелић.

УСЛОВИ: керамичар III, V степен стручне спреме; радно искуство: 2 године.

„AMD-MONTAGE“ ДОО СТАРА ПАЗОВА

УСЛОВИ: зидар III, V степен стручне спреме; радно искуство:
2 године.

Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/7289-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Електрозаваривач
10 извршилаца

УСЛОВИ: електрозаваривач III, V степен стручне спреме; радно искуство: 2 године.

Зидар

10 извршилаца

Лимар

5 извршилаца

Заваривач (TIG)

на одређено време 12 месеци, место рада:
Немачка
50 извршилаца
Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; радно искуство у траженом занимању минимум 3 године; пожељна возачка дозвола
Б категорије (није услов); пожељно знање немачког језика почетни ниво (није услов), пожељно поседовање атеста (није
услов). Обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак након

УСЛОВИ: лимар III, V степен стручне спреме; радно искуство:
2 године.

Армирач

5 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III, V степен стручне спреме; радно искуство: 2 године.
ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз.
Врста радног односа: рад ван радног односа – привремени
и повремени послови у трајању од 4 месеца. Услов за рад
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Индустрија и грађевинарство
је позитивна процена безбедносних услова за рад кандидата
коју врше надлежни органи спровођењем поступка безбедносне провере уз сагласност лица. Рок трајања конкурса: до
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе
назначене телефоне особи за контакт или путем е-mail адресе
доставити радну биографију. Лице за контакт: Тијана Апостоловић.

„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10а
тел. 065/8700-101

УСЛОВИ: место рада: Остружница, на одређено време (3
месеца), са искуством (3 месеца), I или III степен стручне
спреме, рад у сменама. Директно јављање послодавцу на
горенаведену адресу од 8.00 до 16.00 чсова.

Кројач (женске гардеробе)

Варилац (заваривач)

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ,
ИЗГРАДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ И
ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА
„EURO-MONT-ING“ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме. Радно искуство: 3 месецa на наведеним пословима.

Београд, Годоминска 35
тел. 064/6705-674, 064/6705-664
e-mail адреса: m.agbaba@euromonting.rs

Бравар

10 извршилаца

Пеглер

10 извршилаца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 3
месеци на наведеним пословима.

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I- III степен стручне спреме. Радно искуство: 3 месеци на наведеним пословима.

на одређено време, место рада: Обреновац
50 извршилаца

Шеф производње

УСЛОВИ: бравар – III степен стручне спреме, машинбравар
- III степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Услови рада: рад у сменама, радно место са повећаним ризиком,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: 31.05.2018. Заинтересовани кандидати
могу да се обрате послодавцу на назначене бројеве телефона
и мејл адресу.

УСЛОВИ: инжењер текстилства (IV степен). Радно искуство: 3
месеца на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Место рада: Умчари (Гроцка); заснивање радног
односа на неодређено време од 12 месеци. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на горе назначени телефон особи за контакт или да се јаве на
адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, понедељак-петак, 8-14 часова. Лице за контакт: Јелена Пековић.

„LUKAZ GRADNJA“ DOO
Београд – Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/2449-896
e-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Помоћни грађевински радник
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме. Радно искуство: 6
месеци на наведеним пословима.

Зидар

5 извршилаца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме ( КВ радник). Радно
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.

Тесар

5 извршилаца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме (КВ радник). Радно
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.

Армирач

5 извршилаца
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме ( КВ радник). Радно
искуство: 6 месеци на наведеним пословима.
ОСТАЛО: Место рада: Београд-Врачар. Обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, рад ван просторија послодавца, радно место са повећаним ризиком, пробни рад (1 месец). Врста
радног односа: заснивање радног односа на одређено време
од 12 месеци. Лекарско уверење о здравственој способности.
Рок трајања конкурса: до 28.06.2018. године. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горе назначени телефон особи за
контакт или да послодавцу доставе радну биографију на мејл
послодавца. Лице за контакт: Весна Арсић.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО, БЕОГРАД
тел. 063/1828-255

Електромонтер-електроинсталатер
50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електро-енергетске и мернорегулационе опреме. Место
рада: запошљавање у Републици Србији, након тога упућивање запослених на привремени рад у СР Немачку.
УСЛОВИ: III степен или IV степен електроструке. Радно
искуство: небитно; дужина радног времена 8 сати, теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон
послодавца.

Бесплатна публикација о запошљавању

10 извршилаца

„РЕМЕТАЛ“ ДОО

Петроварадин, Буковачки пут 72
тел. 069/250 29 45
e-mail: office@remetal.rs

Металостругар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Петроварадин
Опис посла: обрада главе мотора на стругу.
УСЛОВИ: III степен, металостругар, металоглодач, машинбравар; радно искуство 5 година; основно знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије; дужина радног времена
40 сати недељно, теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити
послодавцу путем телефона или послати радну биографију
мејлом.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД БЕОГРАД
Грађевински радник

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: место рада Остружница, на одређено време (3 месеца), са искуством (6 месеци), III степен стурчне спреме, КВ
заваривач. Рад у сменама. Директно јављање послодавцу на
горенаведену адресу, 8.00-16.00 часова.

ЖГП „БЕОГРАД“
11030 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
mail: zgp@beotel.rs

Дипломирани инжењер грађевине
УСЛОВИ: на неодређено време уз пробни рад од 6 месеци, без
обзира на радно искуство; завршен грађевински факултет,
VII степен стручне спреме у звању дипломирани инжењер
грађевине/мастер инжењер грађевине. Пријаве слати мејлом
или звати на телефон 011/2510-842.

Дипломирани инжењер грађевине са
лиценцом
УСЛОВИ: на неодређено време уз пробни рад од 3 месеца, са
радним искуством од најмање 3 месеца; завршен гређевински факултет, VII степен стручне спреме у звању дипломирани инжењер грађевине/мастер инжењер грађевине. Поседовање лиценце 410 и возачке дозволе Б категорије. Рад ван
просторија послодавца, обезбеђена исхрана. Пријаве слати
мејлом или звати на телефон 011/2510-842.

„ТАМИШКА“ ДОО
26000 Панчево, Скадарска 144
тел. 013/335-111
e-mail: tamiska@mts.rs

Виљушкариста

на одређено време
УСЛОВИ: возач виљушкара, I степен, II степен, III степен, IV
степен, 6 месеци радог искуства. Обука за руковање виљушкаром. Рад у сменама, обезбен превоз, 1 месец пробни рад.
Трајање конкурса је до попуне. Лице за контакт је Гордана
Ћика. Слање пријаве мејлом, јављање кандидата на контакт
телефон.

PEI EAST PPIT DOO

на одређено време
10 извршилаца

Велика Плана, Орашка 44а
e-mail: vmitic@pei.rs

УСЛОВИ: НК - лица без занимања; потребно радно искуство минимум 12 месеци; рад ван просторија послодавца,
обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.
Посебна знања и вештине: рад на висини. Трајање конкурса:
10.06.2018.год. Сви заинтересовани кандидати, који испуњавају услове конкурса, могу послати своју радну биографију на
имејл: piop@mostogradnja.rs или послати пријаву путем поште
на адресу: Влајковићева 19а, Београд или се јавити послодавцу на број телефона 011/ 3233-897 или доћи сваким радним
даном у периду од 9 до 12 часова у просторије послодавца у
ул. Влајковићева 19а, у Београду и понети радну биографију.

Руководилац производње
УСЛОВИ: потребно искуство на пословима руковођења производњом; VI/1 степен, машински инжењер; VI/2 степен, инжењер
машинства; VII/1 степен, дипломирани машински инжењер, мастер инжењер машинства; VII/1 степен - дипломирани инжењер
машинства; VII/1 степен, дипломирани машински инжењер конструктор (VII/1 ССС)-слање пријаве мејлом.

Дипломирани економиста

11000 Београд, Доситеја Обрадовића 5А
тел. 011/8070-088
e-mail: rptehnometal@rptehnometal.co.rs

УСЛОВИ: неопходно искуство на пословима финансијско робно-материјалног књиговодства, састављању пореског биланса и припадајућих пореских пријава - VII/1 степен, дипломирани економиста-VII/1 степен, дипломирани економиста за
општу економију, банкарство и финасије (VII/1 ССС) - слање
пријаве за запослење мејлом, достављање радних биографија на увид.

Армирач

Контролор у производњи

РП “ТЕХНОМЕТАЛ” ДОО

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: место рада: Остружница, на одређено време (3
месеца), са искуством (6 месеци), III степен стурчне спреме,
занимање армирач. Рад у сменама. Директно јављање послодавцу на горенаведену адресу, 8.00-16.00 часова.

Помоћни радник у армирачким
пословима
на одређено време
3 извршиоца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, VI-1 степен; неопходно добро познавање
техничког цртежа, рад са мерним инструментима, слање пријаве мејлом. Опис посла: радник у производњи – контролор.

Обрађивач метала
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, бравар III степен, електрозаваривач IV
степен - неопходно искуство у обради метала и заваривању,
рад у сменама, слање пријаве мејлом.
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Саобраћај и везе
„РАПИД“ ДОО

Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15h)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
за рад у Београду

Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему, обавезно искуство у траженом занимању минимум 6 месеци; овлашћење
за машинисту на техничком пловном објекту. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина радног времена - 8 сати, рад ван просторија послодавца, пробни
рад - 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Милош
Сучевић, Горан Ушљебрка.

„РАПИД“ ДОО

Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15h)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Морнар

за рад у Београду
Опис посла: послови морнара на броду.
УСЛВОВИ: без обзира на образовање; обавезно искуство у
траженом занимању минимум 6 месеци; положен испит за
морнара. Обезбеђен смештај, исхрана, превоз, дужина радног времена 8 сати, рад ван просторија послодавца, пробни
рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Милош
Сучевић, Горан Ушљебрка.

„РАПИД“ ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15h)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Руковалац техничког пловног објекта
за рад у Београду

Опис посла: самостално управљање техничким пловним објектом.
УСЛОВИ: без обзира на образовање, обавезно искуство у траженом занимању; овлашћење о оспособљености - руковалац
техничког пловног објекта. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина радног времена - 8
сати, рад ван просторија послодавца, пробни рад - 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Милош Сучевић,
Горан Ушљебрка.

Заповедник брода унутрашње пловидбе
врсте А
за рад у Београду

Опис посла: управљање техничким пловним објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.
УСЛОВИ: обавезно искуство у траженом занимању;
овлашћење за заповедника брода врсте А. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина радног времена - 8 сати, рад ван просторија послодавца, пробни
рад - 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да пошаљу мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца. Лице за контакт: Милош
Сучевић, Горан Ушљебрка.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
30
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МГВ ДОО НИШ

Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб
тел. 062/253-012
e-mail: mgvdoo@mts.rs

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство минимум 12 месеца у међународном
саобраћају; поседовање возачке дозволе Ц и Е категорије.
Теренски рад, рад ван просторија послодаваца. Рок трајања
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве послодавцу путем телефона или доставити радне биографије путем мејл aдресе.

„РЕБУС ПЛУС“
ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ

Београд, Друге српске армије 3
Лице за контакт: Бобан Шапоњић
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Београд, Ваљево, Сремска Митровица,
Рума, Инђија, Стара Пазова. Образовање: возач (III ССС).
Радно искуство: 12 месеци. Остали услови: возачка дозвола
Е категорије. Остали услови рада: теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен
превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне.
Разговор са послодавцем организован сваког радног дана од
08 до 15 сати на адреси: 29. новембар 1, Београд – Звездара.
Такође, заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејл адресе, или да се јаве на
контакт телефон.

C&LC – GROUP DOO
Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2

Возач аутобуса

на неодређено време
10 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен; радно искуство: 24 месеца; рад у
сменама; возачка дозвола Б категорије. Место рада: Београд.
Трајање конкурса: до 10.06.2018. Потребно је да се кандидати јаве на контакт телефон: 060/105-2209.

Култура
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Дунавска 37

Конзерватор-рестауратор

основним студијама у трајању од најмање четири године у
оквиру образовно- научног поља друштвено- хуманистичких
наука); да има најмање пет година радног искуства у струци;
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној
дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање дужности директора; знање
једног светског језика; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља следеће доказе: предлог програма рада и
развоја музеја за период од четири године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; доказ о радном искуству (
уговори, потврде и др.) из којих се може утврдити на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство; биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од шест
месеци, да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се
гони по службеној дужности; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике
Србије ( не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; доказ о знању светског
језика ( потврда о положеном испиту на студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе); доказ о
општој здравственој способности, лекарско уверење. Докази
из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу, или копији
овереној код надлежног органа. Приликом састављања листе
кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице: да
кандидат познаје пословање установа културе; да поседује
руководеће искуство на пословима у области културе; квалитет предложеног програма рада и развоја Музеја, из поднете
конкурсне документације. Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт ( телефон,
е-маил) податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног стажа, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, као и захтевана документа. Изборни поступак спровешће Управни одбор
Музеја, увидом у податке из пријаве учесника Конкурса, увидом у документа и доказе достављене уз пријаву и усменим
разговором са кандидатима за које је утврђено да испуњавају
услове конкурса, о чему се саставља одговарајући записник.
Датум усменог разговора Управног одбора са кандидатима
биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени (имејлом, телефоном, телеграмом и сл.). У
року од 30 дана од завршетка конкурса Управни одбор доставља Министарству културе и информисања образложени
предлог листе кандидата за директора, по азбучном реду,
с мишљењем о стручним и организационим способностима
сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији
овереној код надлежног органа. Потпуна пријава је савака
пријава која садржи доказе и податке из конкурсне документације. Благовремена пријава је свака пријава која је поднета
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу, у року од
три дана од дана доставаљања закључка. Рок за подношење
пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се у
затвореном коверту Управном одбору Музеја, са назнаком: За
конкурс за именовање директора Музеја на отвореном “ Старо село” Сирогојно, поштом на адресу: Музеј на отвореном
„Старо село“ Сирогојно, 31207 Сирогојно, или непосредно на
писарници Музеја на истој адреси, радним данима од 9 до 15
часова. Сва обавештења о конкурсу могу се добити од Весне
Филиповић, секретара Музеја, на број телефона: 064/8940112.

УСЛОВИ: За пријем у радни однос на неодређено време конзерватора-рестауратора неопходно је испуњење следећих
услова: да има стечено високо образовање у пољу друштвено-хуманистичких наука/област историјске, археолошке и
класичне науке; да има положен стручни испит и стечено
звање; да има знање једног страног језика; да има најмање
једну годину радног искуства; уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности и лекарско уверење. Пријаве на конкурс шаљу се у затвореној коверти на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана.

МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ
„СТАРО СЕЛО“ СИРОГОЈНО
31207 Сирогојно
тел. 031/3802-291
e-mail: staroselo@ptt.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: висока стручна спрема ( одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - дипломске академске
студије - мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на
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Наука и образовање

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду.

препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; 4) доказ о знању српског језика (кандидати који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 5) доказ да има обављену обуку и положен
испит за директора (уколико је кандидат поседује); 6) доказ
да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 7) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење издато по објављивању конкурса); 8)
доказ да није правноснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности (уверење издато по објављивању
конкурса); 9) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе
само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 10) доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника
(доказ подносе кандидати који поседују извештај); 11) лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци);
12) радну биографију. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе,
лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком: „За конкурс за избор директора
школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира директора у року од 30 дана од дана
пријема документације коју му је доставио Школски одбор и
доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ“
Б Е О Г РА Д
„ТЕХНОАРТ“ БЕОГРАД
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО
И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

Београд - Звездара, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог образовања
за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа: (1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2) потребно је да кандидат: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, као и да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за
рад наставника и/или стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе. Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: 1) доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци); 2) оверен
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11080 Земун, Добановачки пут 107
тел. 011/3170-491

Наставник српског језика

са 88,89% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, а најдуже до 31.08.2018.

Наставник грађанског васпитања - други
циклус
са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2018.

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до престанка
дужности директора школе

Наставник енглеског језика - први
циклус

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17 и 27/2018 - др.
закони) и то: да има одговарајуће у складу са чл. 139, 140 и
142 закона о основама система образовања и васпитања: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Обавезно образовање лица из
чл. 140 Закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са европским системом преноса бодова.
Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је наставник обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник који

је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
ово образовање. Кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17) за рад на радном месту наставника српског језика, наставника биологије, наставника енглеског језика, односно у складу са Правилником о степену и врсти образовања и наставника који изводе образовно-васпитни рад из
изборних предмета у соновној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17)
за рад на радном месту наставника грађанског васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање
или давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
РС; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање
по прописима који важе после 10. септембра 2005. године,
доставља оверену фотокопију дипломе основних студија
и оверену фотокопију дипломе мастер студија), уверење о
држављанству РС; уверење о неосуђиваности, доказ о савладаном програму обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за други циклус или о курсу за наставнике грађанског васпиртања, завршеном на одговарајућој
високошколској установи (за радно место наставника грађанског васпитања - други циклус). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандиати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се упућују на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима
о испуњавању услова достављају се лично или се шаљу на
адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
11000 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане у чл. 122 и 139 и члану 140 ставови 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл.
РС” бр. 88/2017), у даљем тексту: Закон. За директора школе
може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, (2) на основним студијама у
трајању од 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обуку и положен испит
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Наука и образовање
за директора установе, да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, васпитача и стручног сарадника и најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), као доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сараника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну биографију; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију дозволе за рад наставника или стручног сарадника;
дозволу за рад, односно лиценцу за директора (пријава се неће
сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора школе и
правилник о полагању испита за директора нису донети, па ће
изабрани кандидат бити у обавези да положи испит за директора у року који предвиђа закон); оригинал потврду да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања, односно за лице које
испуњава услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има
најмање 10 година радног искуства у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог образовања; оригинал уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); оригинал уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда
да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не старије од
6 месеци); фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора кандидата; фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
уколико се на конкурс појави лице који је претходно обављало
дужност директора установе; оригинал доказа о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад ( уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); оригинал лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом достављају
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу
школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе”, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као и
фотокопије докумената која нису оверене од стране надлежног
органа. Достављена документација се не враћа кандидатима.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, радним даном од 9 до 14 часова, на телефон: 011/2762-261

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун, Златиборска 44

Конкурс објављен 02.05.2018. у публикацији „Послови“ мења се у делу УСЛОВИ, и то под тачком 1), тако
да уместо: да има одговорајуће високо образовање
за наставника гимназије, треба да стоји: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе. У даљем
тексту конкурс остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Доцент за ужу научну област Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета
и осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета
у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да
кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична
дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ бр. 768
од 14.3.2018. године мења се за радно место: Наставник у звање доцента за ужу научну област Поремећаји говора, на одређено време од пет година;
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука
специјалне едукације и рехабилитације, да испуњава
услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), као и Статутом
Факултета за избор у звање доцента“, и исправно треба да гласи:

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Поремећаји говора
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, докторат из уже научне области, да испуњава
услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017), као и Статутом Факултета за избор
у звање доцента.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок за
подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог
Стевана 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Теоријски и
методски приступи у превенцији и
третману поремећаја понашања
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, докторат из уже научне области, да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), као и Статутом Факултета за избор у звање редовног професора.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Општа психологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, одељење за психологију, докторат из уже научне области, да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), као и Статутом Факултета за
избор у звање доцента.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок за
подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог
Стевана 2.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО БУХА”

Београд - Звездара, XXI дивизије 31
тел. 011/2417-174

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. Закон, даље: Закон) за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога или психолога, односно
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе
за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на дужност);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за избор
директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, ако
је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у
трајању од три године, или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старије од шест месеци); оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
(не старије од 6 месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
оригинал или оверену фотокопију уверења да није покренута
истрага, нити да се води поступак пред надлежним судом, не
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ, не старије од 6 месеци (само кандидати који су обављали дужност директора); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије од шест
месеци); биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора установе. Директор се
бира на период од четири године. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс за избор директора са потребним доказима о испуњености услова подносе се лично или препорученом пошиљком,
на адресу: ОШ „Бошко Буха”, XXI дивизије 31, 11000 Београд,
уз напомену: „Конкурс за директора установе - не отварати”.
Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код
секретара школе, на број телефона: 011/2417-174.
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Наука и образовање

ПУ ВРТИЋ „КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/0512-969
e-mail: vrtickamicakidrugarimail.com

Медицинско-педагошка сестра
2 извршиоца

Опис посла: нега и рад са децом до 3 године.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач и VI степен стручне спреме - васпитач деце до 3 године.
Радно искуство небитно. Радни однос се заснива нa неодређено време, после пробног рада од 3 месеца. Рок за пријаву на
оглас је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Лица која уђу у ужи избор биће упућена на психолошко
тестирање. Кандидати могу конкурисати путем телефона:
060/0512-969.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Просторно
планирање (економска група предмета)
Наставник у звању ванредног или
редовног професора за ужу научну
област Педагогија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и чл. 104 и 109 Статута Географског факултета. Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних радова, радови, оверене копије
дипломе о одговарајућој стручној спреми) подносе се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБА НЕНАДОВИЋ“

11132 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093, 2394-076, 2394-079

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017), односно ако има: 1.
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
за наставника основне школе, за педагога и психолога; 2. има
дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника); 3. обуку и положен испит за директора школе; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5.
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела:
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено, дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике Србије
и 8. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе може да
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
за наставника основне школе, педагога и психолога, у складу
са одредбом члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о поседовању лиценце за рад (оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника), доказ о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
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варајућег образовања (оригинал), уверење да кандидат није
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал), извод из матичне књиге рођених (фотокопија),
доказ да зна српски језик, осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника (уколико кандидат може да прибави
доказ) - оверена копија, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора школе (оверену копију), биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уговора којим се регулише статус
изабраног директора. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора
школе“ или донети лично. Сва потребна обавештења могу се
добити од секретара школе, на број телефона: 011/2394-076.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Професор историје

са 40% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво на мејл адресу: konkurs@boskovic.
edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу
потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Ванредни професор из уже научне
области Економија и финансије
УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом и Правилником о избору у
звања Универзитета Унион и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
оверене копије диплома о претходно стеченим звањима; уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. Пријаву
и тражену документацију доставити у физичком и електронском облику у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и на наведену имејл-маил адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Редовни професор за ужу научну област
Политички системи
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју
се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17),Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор
у звање редовног професора и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01.
јула 2016.године, 195 од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017.
год ,21.06.2017.год. и од 15.11.2017године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен
препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним
испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте
кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима)
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд,
Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област Медијске
студије и новинарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Јавна
управа и јавне политике
са 50% радног времена
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме ,односно докторат наука из уже научне области за коју
се бира, као и да испуњавају услове предвиђене Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17), Статутом
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за
избор у звање доцента и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01. јула
2016.године, 195 од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017.
год ,21.06.2017.год. и од 15.11.2017. године). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен
препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним
испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте
кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима)
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд,
Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Кандидатима који
поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају
услове конкурса организоваће се приступно предавање у
складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ бр.
195. од 22. 09. 2016. године). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну
област Информационе технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне степене
студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно
које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука;има
научне,односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима,са рецензијама; има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат
студија,патент оригинални метод, и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на међународним
или домаћим научним скуповима; способност за наставни
рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију, списак радова
и саме радове.

Асистент за ужу научну област Пословна
економија и макроекономија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. Уз пријаву
приложити: диплому о завршеним претходним степенима
студија са просечном оценом или о стеченом академском
називу магистра; потврду о уписаним докторским студијама;
за студенте са завршеним магистарским студијама- потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак
радова и саме радове.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Унивезитету у Београду, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској форми на ЦД-у. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Директор

ОСНОВНА ШКОЛА
,,РАДОЈКА ЛАКИЋ”

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713

Директор

на период од 4 године

на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања
за наставника основне школе и овог подручја рада, за педагога и психолога, стеченог у складу са чл. 140. став 1. и .2.
Закона о основама система образовања и васпитања: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005 године; лице из тачке а) подтачке(2) услова 1. мора да има завршенестудије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. поседовање дозволе за рад наставника
односно стручног сарадника; 3. поседовање обуке и положеног испита за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност); 4. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима; 6. неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање од стране кандидата; 7. поседовање држављанства Републике Србије; 8. знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 9.
комисија за избор директора цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); 10. уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Директор се бира
на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају
на адресу: ОШ “Јован Јовановић Змај”, Цара Лазара 2, 11500
Обреновац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: 1. доказ о држављанству (уверење о држављанству
не старије од 6 месеци); 2. оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 3. оверени препис
или оверену фотокопију документа о поседовању дозволе
за рад (документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту); 4. оверен препис или оверену фотокопију
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 5.
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6. доказ о
неосуђиваности ( правоснажном пресудом за кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139.
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 7. доказ о знању српског језика, односно језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад(осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 8. кандидат може доставити доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);
9. кандидат који је претходно обављао дужност директора
установе, дужан је да достави доказ о резултатима стручно
педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 10. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима ( лекарско уверење које издаје
надлежна здравствена установа). Школа ће лица која су се
пријавила на конкурс обавестити о извршеном избору директора школе, у року од 8 дана од дана достављања решења о
именовању директора школе од стране министра просвете, а
које је коначно у управном поступку. Учесник конкурса има
право на судску заштиту у управном спору. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона 011/ 8723-640.

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122., 139. и 140. ст. 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, 88/17): 1) да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит
за директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: 1. оверен препис/оверену фотокопијудипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2.
оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. оригинал/
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања, након стеченог одговарајућег
образовања (не старију од 6 месеци); 4. оригинал/оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5. оригинал/
оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за неведена кривична дела из чл. 139.
ст.1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 6. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 7.
оригинал/оверену фотокопију извода из књиге рођених (не
старије од 6 месеци); 8. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника) ако га поседује , а уколико је кандидат претходно обављао
функцију директора школе и доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 9.
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима ( не старије од 6 месеци); 10. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, план и
програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од
2 године од дана ступања на дужност, у складу са условима
прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и потребном
документацијом доставља на адресу школе: Др Александра
Костића 1-7, 11000 Београд, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе” лично или путем поште.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова,
преко телефона 011/3619-713.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРИЈА БУРСАЋ“

Београд - Звездара, Милана Ракића 81
тел. 011/3820-314

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене директора
школе у првом мандату

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17)
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139
ст. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/2017). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са холограмом или
оверена фотокопија); оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење да лице
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита);
извод из казнене евиденције да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Након
утврђене испуњености услова кандидата за пријем у радни
однос, кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. По достављеном
извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве
достављати на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ”, Милана Ракића
81 или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на телефон: 011/38-20-314.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

Београд-Звездара, Војводе Бране 18 а
тел: 011/3087-264
Поништава се конкурс за радно место педагога, на
одређено време преко 60 дана, ради замене запослене, са 50% радног времена, који је објављен у
публикацији „Послови“ број 774 од дана 25.04.2018.
године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 289-3913

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122., 139. и 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл.
РС“ бр. 88/17); 1) да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога или психолога
школе стечено: -на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.године; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
положен испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да приложи: 1.оверен препис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; 2.оверен препис/ оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 3.оригинал/ оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање 8 година рада у области образовања (не старију од
6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије
од 6 месеци); 5. оригинал/оверену фотокопију уверења да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139. ст.1 тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања ( не старије од 6 месеци);
6. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 7. оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 8.доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника)
ако га поседује, а за кандидате који су претходно обављали
дужност директора школе доказ о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 9.
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима( не старије од 6 месеци); 10.пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби са стручним усавршавањем, план и
програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика,
на којем се остварује образовно васпитни рад кандидат доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља на адресу школе: ОШ
“Јанко Веселиновић”, Умчарска 2, 11010 Београд, у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за избор директора школе”
лично или путем поште.Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити код секретара школе, радним даном од 9.00
до 14.00 часова, преко телефона 011/2893-913.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНИ СВЕТ“

11000 Београд, Војводе Влаховића 31г
тел. 069/2012-995

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра васпитач, пожељно радно искуство.

Дипломирани васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани васпитач,
без обзира на радно искуство. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на телефон 069/2012-995 или пријаву могу да пошаљу на
имејл: vrtic@carobnisvet.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МАТИЋ”

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.септембра 2005.године; лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета
као лице које је стекло образовање на студијама; другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет односно
групу предмета, 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу за
директора школе. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен
препис/ оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/ оверену
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада
у области образовања (не старију од 6 месеци); оригинал/
оверену фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из чл. 139. ст.1 тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања ( не старије од 6 месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима; - уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата ( извештај
просветног саветника) ако га поседује, а за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ
о резултату стручно педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања; верен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања
у служби са стручним усавршавањем, план и програм рада
директора школе. Доказ о знању српског језика, на којем
се остварује образовно васпитни рад кандидат доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља лично или поштом
на адресу школе: ОШ “Миодраг Матић”, Браће Јерковић 5,
11040 Београд са назнаком “Конкурс за избор директора
школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у секретаријату школе, лично или позивом на телефон
011/2469-143. Напомена: ОШ “Миодраг Матић” је специјална школа која образује децу са церебралном парализом,
вишеструко ометено у развоју.

11000 Београд, Браће Јерковића 5
тел. 2469-143

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122., 139. и 140. ст.1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС“ бр. 88/17); 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника за подручје рада телесно инвалидне и
вишеструко ометене деце основне школе, за педагога или
психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Агроекологија
УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за коју се
бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Фитопатологија
УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за коју се
бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Биохемија
УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за коју се
бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора за
ужу научну област Наука о преради
ратарских сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за коју се
бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место ванредног професора
за ужу научну област Одгајивање
и репродукција домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за коју се
бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Посебно ратарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII ССС, доктор наука из научне области за којусе
бира.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом ( документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 месеци ) достављају се на горе
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ “ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
11132 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093; 2394-076, 2394-079

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Услови за избор директора: кандидат за директора школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017), односно ако: 1.има одговарајуће високо
образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона за наставника
основне школе, за педагога и психолога; 2. има дозволу
за рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника);
3. има обуку и положен испит за директора школе; 4. има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
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давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено, дискриминаторно понашање; 7. има држављанство Републике Србије
и 8. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе
може да обавља и лице које има одговарајуће образовање
из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
основне школе ,педагога и психолога, у складу са одредбом члана 140. Закона о основама система образовања и
васпитања, доказ о поседовању лиценце за рад (оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника), доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања(оригинал), уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139. став
1. тачка 3) Закона (оригинал), уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал ), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија), доказ да зна српски језик, осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата - извештај просветног саветника (уколико
кандидат може да прибави доказ)- оверена копија, доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који
је претходно обављао дужност директора школе (оверену
копију), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уговора којим се регулише статус изабраног директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком: “Конкурс за директора школе” или
донети лично. Сва потребна обавештења могу се добити
од секретара школе, на број телефона: 011/23-94-076.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларо достављају
Установи искључиво путем поште на наведену адресу са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на
којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред
општих услова за заснивање радног односа предвиђених
чл.24. Закона о раду кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл.139. ст.1. т.1,2,3,4 и 5. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. доказ о неосуђиваности не може
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа је дужан да
достави лекарско уверење.

Национална служба
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ОШ “ЂУРО СТРУГАР”

11070 Нови Београд, Милутина
Миланковића148
тел. 011/614-04-14

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл.139. и чл.140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из
чл.140.ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога и психолога, да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има обуку и положен испит
за директора школе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана
ступања на дужност положи наведени испит), да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да има
психичку физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична дела насиље
у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита,
за кривична дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање што онемогућава рад у образовању, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама директора. Уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за директора
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), оригинал уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месци), оригинал уверење да није
покренута истрага нити да се води поступак пред надлежним
судом (не старије од 6 месеци), потврда о радном искуству
најмање 8 године у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби, оригинал уверења да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за примање и давање мита, за кривична
дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање што онемогућава рад у образовању (не старије
од 6 месеци), уверење о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, доказ
о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на наведену адресу са назнаком “Конкурс за избор директора школе” у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. 2. Кандидат треба да има дозволу за
рад за наставника или стручног сарадника; 3. Да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6. Да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања и
васпитања; 7. да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси
у 2 примерка следећу документацију: - оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника стручне школе - подручје рада геодезија и грађевинарство, педагога или психолога; - оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или обавештења о положеном
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника;
доказ потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење - доказ
о психичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; доказ о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања
(члан 139. став 1. тачка 3. Закона)- извод из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о знању српског језика
осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће
образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; биографске податке, односно радну
биографију; остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору којима кандидат доказује своје
стручне, организационе и друге квалитете. Сви докази морају
да буду оверени и не старији од 6 месеци. Рок за подношење
пријава на конкурс за избор директора Школе износи 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаву на конкурс за избор
директора, заједно са наведеном документацијом, кандидат
доставља школи лично или путем поште. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се она која је поднета у року утврђеном
конкурсом. Ако је пријава предата поштом, као дан пријема
сматра се дан када је предата поштанском оператору. Потпуном пријавом сматра се она која у прилогу садржи сва документа тражена конкурсом, оверена на прописан начин којима
кандидат доказује да је испунио све услове назначене у конкурсу. Министар у року од 30 дана од дана пријема документације из члана 71. Статута, врши избор директора школе и
доноси решење о његовом именовању, о чему школа писменим путем обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставља се на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора.”

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ
И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ГЕОДЕТСКА-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд - Звездара, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Београд-Звездара, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-1196

Директор

на период од четири (4) године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане члановима 139. и 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”,број 88/2017 и 27/2018 – др. закони): 1. да има одговарајуће високо образовање за наставника
средње стручне школе из подручја рада геодезија и грађевинарство, педагога или психолога стечено 1). на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)

Сарадник у настави из уметничког поља
на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: област: Примењене уметности и дизајн, ужа област:
Графички дизајн. Обавезни услови: рад у професионалним
софтверским пакетима за дизајн, дигиталну обраду слике и
видеа, 2д и 3д анимацију

Сарадник у настави из уметничког поља
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Област: Примењене уметности и дизајн. Ужа
област: Дизајн ентеријера. Обавезни услови: Рад у софтверским пакетима за 2Д пројектовање и 3Д моделовање
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Заједнички услови за оба конкурса: у звање сарадник у настави из уметничког поља може бити изабрано лицестудент мастер академских или специјалистичких академских
студија или или студент мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и
најмање 9 (девет) из групе предмета у ужој области за коју се
бира. Поред наведених услова, кандидати који се пријављују
на конкурс треба да испуњавају услове прописане Законом
о високом образовању, Правилником о избору наставника и
сарадника школе и Правилником о организацији и систематизацији послова. Кандидати подносе: Пријаву на конкурс на
прописаном обрасцу који се преузима са сајта школе: www.
vslpu.edu.rs; радну биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење надлежног органа да
правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; оверене фотокопије
дипломе о стеченом образовању; потврду факултета о статусу студента; списак радова из уже области и портфолио
у дигиталној форми. Рок за подношење пријава: Пријаве са
прилозима предају се непосредно у секретаријату школе у
Београду, Панте Срећковића 2, или поштом у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се узимати у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Ванредни професор за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(хематологија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу
научну област Интерна медицина
(ендокринологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија-васкуларна хирургија)
на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(анестезиологија са реаниматологијом)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(грудна хирургија)

Доцент за ужу научну област
Оториноларингологија с2а
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Медицина
рада
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Београду.

Асистент за ужу научну област Хигијена
са медицинском екологијом
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о
високом образовању и Статутом Медицинског факултета у
Београду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: кандидати који конкуришу за клиничке
наставне предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду)
подносе се Писарници Факултета на наведеној адреси, у року
од 15 дана од објављивања конкурса.

МУЗИЧКА ШКОЛА
,,ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Финансијско рачуноводствени
референт/благајник школе

на одређено време, због замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године
и знање рада на рачунару. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства. Уз
пријаву на конкурс, са биографским подацима, кандидати су
у обавези да приложе следеће доказе о испуњености услова:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
извод из матичне књиге рођених и доказ о неосуђиваности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се шаљу на адресу школе, са назнаком: ,,За
конкурс”. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
11030 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054

Конкурс објављен 07.03.2018. године у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: 1. наставник
српског језика и књижевности са 100% радног времена, на одређено време, до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства до 30.06.2018. године. У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Доцент за ужу научну област Социјална
медицина

Наставник у звању предавача за ужу
стручну област Примењена хемија

на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од пет (5) година

УСЛОВИ: у звање предавача може бити изабрано лице које
има академски назив магистар, односно најмање стручни
назив специјалисте академских студија.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: 1. биографија – са свим битним подацима:
1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан,
месец и година, место рођења, општина); држављанству;
2) о постигнутим степенима образовања(наводе се сви завршени нивои образовања): назив установе на којој су студије
завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, студијски
програм, назив завршног рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна односно уметничка област; Податке о датуму
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако
је било која диплома из става 1. ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију;
датуму и месту где је нострификована диплома стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу
за: - техничко-технолошке науке: научни и стручни радови
објављени у међународним и домаћим часописима; радови
штампаним у зборницима са научних и стручних скупова;
монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака,
практикум; патенти, нови производи или битно побољшани
постојећи производи; нове биљне врсте, нове врсте стоке и
нове технологије, - професионално (научноистраживачко,
уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина. Напомена: моле се кандидати да биографске податке и податке
о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу, осим у штампаној форми доставе и на
ЦД-у; 4) податке о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијског програма,
рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена
система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења
образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових
наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу
литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у основном
уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних
уџбеника; усавршавању педагошких вештина; 5) податке о
доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник
издат од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе
других високошколских установа; помоћни уџбеник издата
од стране или за потребе других високошколских установа;
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење
стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире
заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен у стручном часопису; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; награде
и признања за научни, стручни и уметнички рад у земљи и
иностранству; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава;
чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање
монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима,
потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним
друштвима; активности у комисијама и телима Министарства
просвете и телима других министарстава везаних за научну
и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових
радова – по цитату (без аутоцитата); 6) друге податке за које
кандидат сматра да су битни. 2. Библиографија објављених
радова и литературе за учење – припремљена и написана по
општим библиографским принципима, односно упутствима
за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти
радова; 3. Доказе: 1) извод из књиге рођених, извод из књиге
венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне
податке), уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 2) диплому или решење о нострификацији дипломе
стечене у иностранству, у овереној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији,
осим за нострификацију дипломе; 3) доказе о изборима у
наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 4) копије импресума, односно каталога са
изложби о објављеним радовима, 5) сертификате, потврде,
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних,
стручних и уметничких часописа, високошколских установа за
сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос;
допринос у настави; допринос стручној, академској и широј
заједници, 6) друге доказе за које учесник конкурса сматра да
су битни. Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од
дана објављивања на адресу: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000
Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧУКАРИЦА“
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 3058-717, 3552-770

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, с пуним радним временом, без обзира на радно искуство. У радни однос
ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: - на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на студијима првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијима у трајању од три године или вишим образовањем, образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интрнет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе, односно дипломе
и додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми и уверење о положеним
испитима, не старије од шест месеци, уверење о положеном
стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод из матичне књиге
рођених – оригинал или оверена фотокопија, уверење о
држављанству оригинал или фотокопија оверена, не старије
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења
полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику – уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Предшколске Установе „Чукарица“, Београд, Пожешка 28,
поштом или лично од 09-15 часова. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
Редовни професор за потребе наставе
на Катедри за хемијско инжењерство,
за ужу научну област Хемијско
инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија. Остали услови конкурса утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилник о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилник о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача
Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће
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бити извршен избор пријављених кандидата. пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу
Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште послове – пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4, односно на
Архиви факултета, e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву
доставити и доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој
стручној спреми, списак научних радова са радовима. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци од дана
истека за подношење пријаве на конкурс.

ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78
тел. 011/6158-031

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На оглас за избор директора школе на период од
4 године може се пријавити кандидат који испуњава услове
прописане чланом 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 88/2017), 1) да има одговарајуће образовање из члана
140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) за наставника те врсте
школе и подручја рада, педагога и психолога; 2) да има дозволу за рад наставника,васпитача и стручног сарадника; 3)
да има обуку и положен испит за директора школе(изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит) 4) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,након стеченог одговарајућег образовања; 5)да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја,против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
што онемогућава рад у образовању; 7) да има држављанство
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно васпитни рад. Докази о испуњености
услова да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама директора. Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредњовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
наставника,васпитача и стручног сарадника(лиценца); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном,а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року полижи испит за директора школе); оригинал уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал уверење да није покренута истрага, нити д се води
поступак пред надлежним судом (не старије од 6 месеци);
потврда о радном искуству најмање осам година у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију са кратким прегледом кретања у
служби;оригинал уверења да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родосрнављење,за примање
и давање мита, за кривична дела против полне слободе,против правног саобраћаја,против човечности и других добара
заштићених међународним правом,без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање што онемогућава рад у
образовању( не старије од 6 месеци); уверење о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључивања уговора.Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Сва
обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон 011/6158-031.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140. ст.1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС“, бр. 88/17): да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе стеченог: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука ( лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
областиза одговарајући предмет, односно групу предмета),
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примања и давања мита;за кривична дела из групе
крвних дела против полне слободе, против правног саобраћајаи против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије;да зна српски језик и језик на коме се
остварује образоно-васпитни рад;да има дозволу за рад за
наставнике, васпитаче и стручног сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има положен испит за директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверен препис (оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду
да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (оригинал не старији од 6 месеци); уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична деле из члана 139 став 1 тачка 3акона о основама
система образовања и васпитања (оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или фотокопија не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а
за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе, доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оверен препис
или оверену фотокопију лиценце за директора школе(ако
кандидат поседује); пријаву на конкурс са радном биографијом и предлогом кретања у служби са стручниму усавршавањем, план и програм рада директора школе. Доказ
о знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на том језику. Кандидат изабран
за директора школе који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године, од дана
ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и отштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора и комплетном
документацијом доставља лично или поштом на адресу:
ОШ „Јосиф Панчић“, 11030 Београд, Пожешка 52, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у секретаријату
школе лично или позивом на телефон: 011/3554-845.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

БОР
ОШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: испуњеност услова за пријем у
радни однос у установи (члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања), поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника основне школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника, поседовање лиценце
за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке стуковне студије)
или на студијама у трајању од три године, или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених), оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), оверен препис/фотокопију
дипломе о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе), преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријаве са доказима о испуњености услова предају
се школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или да су пре
истека рока предате пошти у облику препоручене пошиљке,
са назнаком: „Конкурс за директора“. Директор се бира на
период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Министар бира директора школе у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио школски одбор и доноси решење о
његовом именовању, о чему школа обавештава сва лица која
су се пријавила на конкурс. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе: 019/551-125. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника или неки други дан кад школа не ради, рок истиче првог
наредног дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом се сматра она пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Доказ
о поседовању физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закљу-

Бесплатна публикација о запошљавању

чења уговора о међусобним правима и обавезама. Кандидат
може доказе о испуњености услова за избор доставити после
истека рока за достављање пријава на конкурс, само ако се
учини вероватним да те доказе није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости
разлога за пропуштање рока кандидат је обавезан да достави заједно са накнадно поднетим доказима. Накнадно достављање доказа за избор може се прихватити само ако их је
школа примила пре него што је комисија почела да разматра
конкурсни материјал. Документа која се прилажу морају бити
оригинална или у овереној фотокопији. Документација се не
враћа. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 75 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу
или овереном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова достављају
се на адресу: Технички Факултет у Бору, Војске Југославије
12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19210 Бор, Војске Југославије 12

19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706

Универзитетски наставник у звању
редовног професора за ужу научну
област Прерађивачка металургија и
метални материјали

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат техничких наука из научне области
металуршког инжењерства, са завршеним техничким факултетом, студијским програмом металуршко инжењерство.
Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 99, 100 и
103 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник у звању
доцента за ужу научну област
Математика

на одређено време, изборни период од 5
година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области математика, са завршеним природно-математичким факултетом. Остали услови
утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и чл. 99, 100 и 103 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња медицинска
школа - васпитачки смер; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), доказ о стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, радну биографију
(CV). Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Фотокопије докумената морају бити оверене. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Директор

на период од 4 године
(поновни конкурс)

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним филолошким факултетом, звања
дипломирани професор енглеског језика и књижевности.
Остали услови утврђени су одредбом члана 79 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и чл. 99, 100 и
103 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) за наставника музичке школе
и подручја рада: култура и јавно информисање, за педагога
или психолога (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, основне студије
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године),
а само изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из чл.140 став 1 и 2 овог
закона, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из чл.140 став 3 овог
закона за наставника ове врсте школе (одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена - основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије, студије у трајању од три године или више образовање), дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца за наставника или стручног сарадника); положен испит за
директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у пордици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем школа остварује
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса: биографија, списак
радова, копије научних и стручних радова, диплома о одго-

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке
школе, педагога или психолога; оверену фотокопију уверења

Универзитетски наставник у звању
доцента за ужу научну област Рударство
и геологија (рударска група предмета)
на одређено време, изборни период од 5
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба
да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат техничких наука из научне области
рударства, са завршеним рударско-геолошким факултетом.
Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 99, 100 и
103 Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником
о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник страног
језика за ужу научну област Енглески
језик
на одређено време, изборни период од 4
године
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Наука и образовање
о положеном стручном испиту или обавештења о положеном
испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника;
уверење о држављанству не старије од шест месеци; извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); лекарско уверење; потврду о обуци и положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о положеној обуци
и испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора школе и одговарајући
Правилник нису донети, па ће изабрани кандидат за директора школе бити у обавези да положи испит за директора
у законском року); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а
Републике Србије; доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело или привредни преступ (потврда
привредног суда); доказ-потврду о најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика
осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће
образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника); уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; предглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно). Потребна
документа могу се поднети у оригинали или овереној фотокопији. Након разматрања пристиглих пријава, Комисија за
избор директора Школе ће обавити интервју са кандидатима који испуњавају услове за избор директора. Министар у
року од 30 дана од дана пријема документације врши избор
директора Школе и доноси решење о његовом именовању, о
чему Школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријаве ка конкурс могу се поднети лично или препорученом
поштом на адресу Школе са назнаком “конкурс за директора
школе”. Рок за пријаву је 15 дана.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Педагог

на одређено време до повратка запослене са
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог-педагог, мастер педагог
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл.139.Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови конкурса утврђени су
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у настави у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених;
биографију; да зна српски језик; уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и запостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и др.добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Доказ о
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључивању уговора о раду, а
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс слати на адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, ул.Зелени булевар 24, 19210 Бор у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Одлука о избору
кандидата по конкурсу биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава.

Ч АЧ А К
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЧАЧАК

Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8
тел/факс: 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@mts.rs

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18), услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора
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установа образовања и васпитања и услове прописане Статутом Медицинске школе у Чачку: да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено за наставника у подручју
рада Здравство и социјална заштита, за педагога и психолога,
и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана
140 мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку и
положен испит за директора установе; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (уколико кандидат
поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит
за директора у року од две године од дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику);
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела (издат по објављивању конкурса); доказ да
није осуђиван за привредни преступ по Закону о основама
система образовања и васпитања (овај доказ достављају
само кандидати који су раније вршили дужност директора
установе - издат по објављивању конкурса); доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак или истрага за
наведена кривична дела (издат по објављивању конкурса);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај
просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор); резултат стручно-педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај
доказ достављају само кандидати који су раније вршили дужност директора установе); радну биографију са кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставити школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора“ или лично у секретаријату школе, од 9 до 13 часова сваког радног дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
лично или путем телефона: 032/347-775.

ОШ „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина
тел. 032/381-005

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122,
139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017)
и услове прописане Правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 108/2015) и то: 1) да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије),
и то: студије другог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице које је
стекло образовање на студијама другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета као лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу за
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона;
доказ о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу за рад (оверену копију
уверења); доказ о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања - потврду у оригиналу или овереној фотокопији, најмање 8 година рада у области образовања (не
старије од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом - лекарско уверење, у
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута истрага, у
оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова о подацима из казненој евиденцији за кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или
овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству Републике Србије, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне Школске управе да није
вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе
доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује);
оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе
(ако га кандидат поседује); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља лично или поштом
на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе”. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично
или позивом на телефон: 032/381-005.
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ОСНОВНА ШКОЛА „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“
32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/741-214

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/2018
– др.закони): да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу), наставника, педагога или психолога;
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има положен испит - лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора школе
положи у року од две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - дозволи за
рад; уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања;
уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); уверење из надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора (уколико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан је да положи испит за директора у року
од две године од дана ступања на дужност) и биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на горе
наведену адресу, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе”. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе на телефон 032/741 214.

ГЊИЛАНЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ“
Гњилане, Кусце

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.05.2018, за
радно место: директор, на мандатни период од 4 године,
исправља се у следећем:
- у првом пасусу стоји: ОСТАЛО, а треба: УСЛОВИ;
- у десетом реду, уместо: до 10. септембра 2010. године, треба да стоји: до 10. септембра 2005. године;
- у делу ОСТАЛО, у петом реду, уместо: не старије од
6 месеци, треба да стоји: оригинал или оверена фотокопија;
- у делу ОСТАЛО, у осмом реду, у загради, уместо: не
старији од 30 дана, треба да стоји: не старији од 6
месеци;
- у делу ОСТАЛО, после тачке у десетом реду конкурс

Бесплатна публикација о запошљавању

се допуњује и додаје се: Уколико се на конкурс пријави лице које је раније обављало дужност директора
дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања. Пријемни формулар скинути са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38252 Општина Гњилане
Село Шилово
тел. 0280/310-137

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139, и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета, или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу)
наставника, педагога или психолога; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има
лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу нема
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
школе положи за две године од дана ступања на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, доказ о зњању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику), оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверену
фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци), потврду
о радном искуству у установи на пословима образовања и
васпитања, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену сполашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе),
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује), доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује, оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу
истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци), преглед кретања
у служби са биографским подацима (необавезно). Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре закључивања уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Министар бира директора у року од
30 дана од дана пријема документације коју му је доставио
школски одбор и доноси решење о његовом именовању, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе, лично или поштом, са назнаком: „Конкурс за директора школе“, на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, Шилово
- Гњилане, 38252 Шилово. Све потребне информације могу
се добити код секретара школе, на телефон: 0280/310-137,
065/8753-686, +383 4955-8986.

ОШ „25. МАЈ“

Враниште, Гора
тел. 383/443 655 39

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да лице испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017) и да је стекло одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), за наставника основне
школе, за педагога и психолога, дозвола за рад (лиценца за
наставника или стручног сарадника), обука и положен испит
за директора школе, најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања или најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело на безусловну казну затвора
у најмањем трајању од три месеци, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс лице треба да поднесе оверену фотокопију дипломе, не старију од 6 месеци, о стеченом одговарајућем образовању и васпитању за наставника
основне школе, педагога или психолога; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или обавештења о
положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног
сарадника (оверен препис или оверену фотокопију); доказ
о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење - пре склапања уговора о раду, оригинал);
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци),
доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ (уверење привредног суда,
оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци);
доказ - потврду о најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања или доказ - потврду о најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал); доказ о знању српског језика, осим кандидата који су на српском језику стекли
образовање; доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико
га је било); резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе (уколико га је
било); преглед кретања у служби са биографским подацима.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (оверене
фотокопије не старије од шест месеци) достављају се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора”. Конкурс ће
спровести комисија за избор директора, коју именује школски
одбор. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен
након пријема решења о именовању директора школе од
стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све информације може се
контактирати на телефон број: +383 443 655 39.

ОШ „СВЕТИ САВА“
38255 Јасеновик, Ново Брдо
тел. 044/447-749

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно до 17.01.2019.
године, за 5 (пет) часова недељно
УСЛОВИ: Кандидат за наставника ликовне културе треба да
испуњава следеће услове: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи – за
предмет ликовне културе („Сл.гл. РС- Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016),да испуњвају услове прописане чланом 139 став 1. Тачка 1,2,3,4 и 5 Закона о
основама система образовањ аи васпитања; став 1- у радни
однос у установи може да буде примљено лице под услови-
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ма прпоисаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и здравствеу способност
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривуична дела против достојанства
личности и морала; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно- васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тачка 1,2,3,4 и 5 су сатавни део пријаве на
конкурус, а доказ из тачке 2 прибавља при закључивању уговора о раду. Кандидати попуњавају формулар на званичној
страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о
стручној спреми; доказ да кандидат није осуђиван; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Конкурс
остаје отворен 8 дана од дана објављивања, а пријаву слати на адресу: ОШ „Свети Сава“, 38255 Јасеновик, Ново Брдо.

ЈАГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Васпитач

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка
запослене која је изабрана на функцију),
до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или одговарајуће
више образовање, да има дозволу за рад (лиценцу) за васпитача; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање маллолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика (доказ - потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски
језик достављају само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе. диплому о стручној спреми, доказ о положеном испиту за лиценцу, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, увеење суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци), извод из казнене евиденције о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци). Сва приложена документација мора бити у оригиналу
или фотокопији, односно преписи који морају бити оверени у
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015). Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор васпитача (не
отварати)“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/312-004 или на e-mail: decjaradost@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПИОНИР“

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе
може да буде лице које испуњава услове прописане чл.
122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17). Кандидат
треба да испуњава следеће услове: I Да има одговарајуће
образовање. За директора предшколске установе може
бити изабрано лице које има образовање за васпитача или
стручнг сарадника из члана 140 ст. 1 и 2, односно одгова-
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рајуче високо образовање и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групе предмета, (2) студије другога
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат који има обрразовање из тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета. Поред овог,
потребно је да кандидат има и дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за
директора предшколске установе може да буде и лице које
има одговарајуће образовање за васпитача из члана 140
став 3 Закона, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године са вишим образовањем. Поред
овог потребно је да кандидат има и дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 10 година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. II Да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. III Да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминатоно понашање. IV Да има држављанство Републике Србије. V Да
зна српски језик. VI Комисија за избор директора цениће и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Ако се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
VII Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у листу „Послови“.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест
месеци), уверење суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
покренута оптужница или донето решење о одређивању
притвора (оригинал и не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, уверење о
положеном испиту за директора (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора установе), оригинал или оверену фотокопију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако кандидат поседује,
оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само за кандидате на конкурсу који су претходно обављали дужност директора установе), доказ о
радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог образовања, преглед кретања у
служби са биографским подацима. Докази о испуњености
услова из ставова I, III, IV и V конкурса подносе се уз
пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци, став II конкурса) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама директора установе. Уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама васпитања
и образовања (став III конкурса) прибавља установа.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу или предати лично секретару установе,
радним данима од 9.00 до 15.00 часова. Пријаве са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у управној служби
ПУ „Пионир“, на телефон: 035/226-630. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ“

35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб
тел. 035/243-516, факс: 035/240-950
e-mail: radamiljkovicjagodina@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17); да има одговарајуће образовање
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство РС, да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима и обавезама и не може
бити старији од 6 месеци. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, комисија за избор ће ценити
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Такође, потребно је доставити и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Потребно је доставити и:
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, оверен препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу (дозволу за рад),
оверен препис уверења о положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе), потврду о
радном искуству на пословима образовања и васпитања
(најмање 8 година радног искуства у области образовања
након стеченог одговарајућег образовања), уверење да
се против кандидата не води истрага нити је подигнута
оптужница код надлежног суда, не старије од 6 месеци;
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, што онемогућава рад у образовању, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност
директора); уверење о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, осим за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са комплетном
документацијом слати на адресу: ОШ „Рада Миљковић“,
Кнеза Лазара бб, 35000 Јагодина. Особа за контакт: секретар школе, телефон: 035/243-516.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ“

35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб
тел. 035/243-516, факс: 035/240-950
e-mail: radamiljkovicjagodina@gmail.com

Наставник географије

са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана (до повратка са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139, 140 и 144 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати уз пријаву треба да
доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника истручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану139 ст.
1 тачка 3 Закона о основама система бразовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском
језику. Лекарско уверење, као доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи,
на адресу: ОШ „Рада Миљковић“, Кнеза Лазара бб, Јагодина, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон: 035/243-516.

ОШ „17. ОКТОБАР“
35000 Јагодина, Теслина 1
тел. 035/245-138, 8100-438

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17), и то: да има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и
давање мита за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад (лиценцу наставника, педагога или психолога); да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да има лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу
не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора положи у року од две године од дана ступања
на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених са холо-
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грамом; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту,
оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од шест месеци); потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује, а уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност
директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против њега није покренут кривични поступак, доказ да
против кандидата није покренута истрага нити подигнута
оптужница од надлежног суда; уверење привредног суда да
није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; преглед кретања у служби са биографским
подацима; доказ о својим стручним и организационим способностима. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на адресу школе,
лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Ближа обавештења могу се добити код секретара
школе, радним данима од 9.00 до 14.00 часова, на телефон
035/8100-438.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-140

Виши предавач за ужу стручну област
Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области Физикална
медицина и рехабилитација, завршен медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о избору
наставника и сарадника Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји. Рок за достављање пријава са потребном документацијом: Пријаве на конкурс са биографијом и
прилозима којима кандидат доказује испуњеност услова
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања
у часопису „Послови” на адресу: Висока медицинска школа
струковних студија Ћуприја, Лоле Рибара 1/2, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“ ПАРАЋИН
Параћин, Бранка Крсмановића 47
Лице за контакт: Тања Лабовић
тел. 060/ 48 93 938
е-mail: direktor@milenkozivkovic.edu.rs

Наставник клавира

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: Опис посла: инструментална настава. Образовање:
VII ссс - дипломирани музичар пијаниста; академски музичар
пијаниста; мастер музичких уметности; професионални статус – клавириста. Радно искуство: небитно. Остали услови
рада: рад у сменама, пуно радно време. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем мејла, или да се јаве на контакт телефон.

КИКИНДА
ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

гласник“, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинал или оверену фотокопију
(не старију од 6 месеци) дипломе о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старију од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (диплома уколико је образовање стечено на српском језику), извод из казнене евиденције (оригинал или оверена фотокопија не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Након утврђене испуњености услова кандидата
за пријем у радни однос, кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. По
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве се подносе на адресу: Основна школа „Фејеш
Клара”, Др Зорана Ђинђића 9, 23300 Кикинда.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Машинске
конструкције и механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом
докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним нивоима студија, у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте
или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао,
ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког
рада ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела (у оригиналу или овереној копији) и друге доказе којима се доказује
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD-у, у
складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са
прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава
на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

Наставник енглеског језика

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

на одређено време до повратка запосленог
одсутног преко 60 дана (са непуним радним
временом 84,44%)
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање у
складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Општа економија
и привредни развој - наставни предмет
Теорија и политика цена
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука. Општи
предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је
доставити и: биографију, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује стручна спрема, уверење полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
уверење суда да против кандидата није покренута истрага
и да није подигнута оптужница; списак стручних и научних
публикација, а за кандидате који су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете
студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс“, доставити на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника музичке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада на пословима образовања и
васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог Закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена
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(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи,
после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира
на период од четири године.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави
следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији, не
старије од шест месеци: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику); уверење о држављанству Републике Србије;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о извршеној обуци
и положеном испиту за директора; доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за наведена кривична дела и о
непостојању дискриминаторног понашања; уверење надлежног привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности; потврду да
има осам година рада у установи у области образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника); лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - овај документ је потребно да достави изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду; радну биографију
и предлог програма рада директора школе. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс“, на адресу: ОМШ „Петар Илић“, Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац или доставити лично у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 034/712-959.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

34227 Баточина, Улица краља Петра I 73
тел. 034/6842-324

Васпитач

од 6 месеци); 3) уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ да кандидат зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; 6) доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
доставити лично или поштом, са назнаком „За конкурс”, на
адресу Предшколска установа „Полетарац” Баточина, Краља
Петра I 73, Баточина, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Истраживач-приправник за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије. Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности („Сл.
гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по
један примерак тих публикација, у складу са упутством које
се налази на страници Факултета - http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су у обавези
да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-637

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-УС),
испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17): 1) да има одговарајуће високо образовање
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне студије) и
студије у трајању од три године или више образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17). Уз пријавни формулар
кандидати треба да доставе: 1) оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 2) уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије

на одређено време ради замене одсутних
запослених преко 60 дана, најкасније до
повратка привремено одсутних запослених
на рад
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године,
као и одговарајуће више образовање; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): Потпуна лична и радна
биографија, са адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а) и пријавни формулар.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, најкасније до
повратка привремено одсутног запослених
на рад
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће средње образовање медицинска сестра – васпитач; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
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породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије
и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Заинтересовани кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуна лична и радна биографија, са адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) и пријавни
формулар.

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, најкасније до
повратка привремено одсутног запосленог
на рад.
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако: има завршену завршену основну школу са или без радног искуства;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и има држављанство Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуна лична и радна
биографија, са адресом и контакт телефоном; оверена фотокопија дипломе или сведочанство; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) и пријавни
формулар.
ОСТАЛО: за сва радна места: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса
предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се
подносе лично или путем поште (са повратницом) на адресу:
Предшколска установа „Ђурђевдан” Крагујевац, Саве Ковачевића 30.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125; 500-126

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за уже научне области
Немачка књижевност и култура и
Методика наставе немачког језика и
књижевности
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне области за
коју се бира, непостојање сметње из чл. 72. став 4. Закона
о високом образовању и остали општи, обавезни и посебни
услови предвиђени чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018. године -www.kg.ac.
rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8. 2016. године
- www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. II-01-922/16 од 14. 11. 2017. године), Законом о раду (“Сл. Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу – www.kg.ac.rs
(пречишћен текст бр. II -01-52 од 9. 1. 2017. године) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведени
конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; фотокопија
личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног орга-
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на (Полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72. став 4. Закона о високом
образовању (оригинал или верена копија); потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који се први пут бирају у звање доцента или ванредног професора на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је
јавно приступно предавање. Сву конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску – цд-у) у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и
Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php).
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговрене пријаве, као и документација кандидата који не
испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање.
Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању редовног професора
или ванредног професора за ужу
научну област Машинске конструкције и
механизација
на неодређено време или одређено време од
5 (пет) година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона
о високом образовању.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому
или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне
области и диплому или уверење о претходно завршеним
нивоима студија у оргиналу или овереној копији; оверену
фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем послова
које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког
искуства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривична дела у оргиналу или овереној копији, друге доказе
којима се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми
на компакт диску – цд-у у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, улица
Сестре Јањић број 6 са назнаком „Пријава на конкурс бр.
01-1/1494“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању редовни професор
или ванредни професор, за ужу научну
област: Машинске конструкције и
механизација

на неодређено време или одређено време од
5 (пет) година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни назив доктора
наука из научне области за коју се наставник бира. Општи
предуслов: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Зако-

на о високом образовању. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија у оргиналу или
овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако
кандидат има педагошког искуства, списак стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривична дела у оргиналу или
овереној копији, друге доказе којима се доказује испуњеност
прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор
наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт диску – цд-у у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно на: http://www.
kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000
Крагујевац, улица Сестре Јањић број 6 са назнаком „Пријава на конкурс бр. 01-1/1493“. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8
тел. 034/332-461

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140.
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање прописано чланом
140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) за наставника, педагога или психолога и то за рад у школи оне врсте
и подручја рада којој припада школа: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из подтачке (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; дозволу за
рад наставника односно стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има:
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 1)
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3) уверење
о положеном испиту за директора школе (изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је га положи у
року до две године од дана ступања на дужност); пријава која
не садржи овај доказ неће се сматрати непотпуном; 4) потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања (најмање 8 година); 5) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат је
дужан да достави пре закључења уговора; 6) уверење да није
правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
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месесца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за то
лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење надлежног привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за приврени преступ
у вршењу раније дужности); 7) уверење о држављанству
Републике Србије ( оригинал или оверена копија не старије
од 6 месеци); 8) извод из матичне књиге рођених; ( оригинал
или оверена копија не старије од 6 месеци); 9) доказ о знању
српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 10) кратак преглед кретања у служби
са биографским подацима; 11) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника (ако га кандидат поседује доставља оверену
фотокопију); 12) уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора школе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања (оверену фотокопију). Сви
докази о испуњености услова достављају се уз пријаву на
конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности, који изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или поштом препорученом пошиљком на горе наведену
адресу, са назнаком ,,за избор директора”. Додатне информације могу се добити код секретара школе, на број телефона:
034/332-461. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-206

Професор историје

са 35% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање утврђено Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: доказ о
школској спреми (оверене копије) и уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Уверење о здравственој способности
подноси само изабрани кандидат. Уверење о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
има одговарајуће високо образовање (филозофски факултет
- психологија), стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
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гих добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик образовно-васпитни рад се остварује на српском језику; 6) да
има дозволу за рад (лиценцу); 7) да има радно искуство једну
годину на истим или сличним пословима. Докази о испуњености услова под 1) и 3)-6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
рзвоја Републике Србије, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставити установи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Потребно је доставити следећу документацију: диплому о
завршеном одговарајућем високом образовању, лиценцу за
рад, извод из казнене евиденције односно уверење основног
суда као доказ да лице није осуђивано, уверење о држављанству, доказ о радном искуству. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну
документацију треба послати на адресу установе: Предшколска установа „Наша радост“ Варварин, Слободе бб, 37260
Варварин. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 037/788-346.

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ“
37262 Бошњане, Вука Караџића 1
тел. 037/798-104

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од шест месеци); уверење из привредног
суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцене спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора установе, а уколико је кандидат нема доставља писану изјаву да није имао
стручно - педагошки надзор у раду); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора школе”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 037/798-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН КУРСУЛА”
37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-339

Директор

на период од 4 године

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године или више образовање, за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и сручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима образовања и васпитања
у установи, после стеченог одговарајућег образовања.

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце
за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; неосуђиваност
правноснажном пресудом за привредни преступ у вођењу
раније дужности; непостојање дискриминаторног понашања
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године
или више образовање, за наставника основне школе, дозволу
за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година на пословима васпитања и образовања у установи,
после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњености услова: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис
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или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; доказ
о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 2 месеца); уверење привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за приврени преступ
у вршењу раније дужности (не старије од 2 месеца); уверење
надлежних судова да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога (не старије од 2 месеца); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; извештај
просветног саветника о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата. Уколико кандидат не поседује овај
извештај, доставља потврду просветног саветника да није
извршен стручно-педагошки надзор над његовим радом,
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања достављају само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе,
преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Лекарско уверење доставља кандидат
који је предложен за избор директора од стране Школског
одбора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Документација се неће враћати кандидатима. О резултатима конкурса кандидати ће бити
обавештени у законском року. Пријаве са потребном документацијом о испуњености предвиђених услова слати на
горенаведену адресу. Додатне информације могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 037/788-339.

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 446-700

Дирeктор

на пeриод од чeтири годинe
УСЛОВИ: 1. да има одговарајућe образовањe из члана 140.
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл РС“, 88/17) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; лице из подтачке
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да
има дозволу за рад односно стручни испит за наставника,
васпитача и стручног сарадника; 3. да има обуку и положен испит за директора школе; 4. да има најмање осам
година рада у школи на пословима образовања и васпитања; након стеченог одговарајућег образовања; 5. да
има психичку, физичку и здравствeну способност за рад са
дeцом и учeницима; 6. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Рeпубликe Србијe; 8. да
зна српски јeзик и језик на комe сe остварујe образовно
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: -оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; оригинал уверења да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 3 месеци); оригинал уверења основног и
вишег суда да против њега није покренута истрага, нити
да се води поступак пред надлежним судом (не старије од
6 месеци); оригинал уверења привредног суда да није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, оверена фотокопија);
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца) односно оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту наставника,
васпитача и стручног сарадника; оверену фотокопију уверења о савладаној обуци и положеном испиту за директора
школе (пријава која не садржи уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе);
оригинал потврда о радном искуству најмање осам година
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма и плана
рада директора школе за време мандата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника – оверена фотокопија); резултате
стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора школе (оверена
фотокопија); контакт телефон и адреса кандидата. Доказ
о испуњености услова да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - оригинал
лекарско уверење - прибавља се пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама директора. Непотпуне и
неблаговремене пријаве комисија за избор директора неће
узимати у обзир за разматрање. Рок за подношeњe пријава
на конкурс јe 15 (пeтнаeст) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. О именовању директора
кандидати ћe бити писмено обавeштeни у законском року.
Пријавe са потрeбном докумeнтацијом слати у затвореној
коверти препоручено поштом са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе - не отварати“ или донети лично на адрeсу: ШОСО „Вeсeлин Николић“ Крушeвац,
Лукe Ивановића 17, Крушевац.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135; 820-391

Домар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 446-700

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања –
средњег образовања III или IV ССС машинске, електро,
ватрогасне, грађевинске, водоинсталатерсске, столарске,
молерске, зидарске и друге струке; 2) поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правоснажном прсудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања ита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) познавање српског језика и језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6) оспособљеност за
руковање парним котловима. Кандидати треба да доставе: 1)
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gpv.
rs); 2) оверену копију дипломе; 3) оригинал/оверену копију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из суда и
Полицијске управе не старије од 6 месеци); 6) оверену копију
уверења/сертификата о савладаном програму и положеном
испиту за ложача, руковаоца парних котлова; 7) доказ о
познавању српског језика (овај се доказ не прилаже уколико
је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико
га није стекао на српском језику дужан је да приложи доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – диплома/уверење издато
на српском језику сматра се доказом о познавању српског
језика). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести
контакт телефон ради евентуалног контакта и упућивања на
психолошку процену кандидата. Решење о избору кандидата
доноси конкурсна комисија. Пријаве слати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 016/821-135 и 016/820-391.

Наставник предметне наставе олигофренолог

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУКА ДИНИЋ”

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за рад са децом
ментално ометеном у развоју – олигофренолог, и то: високо образовање на студијама другог степена или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца; као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом; без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Попуњени и одштампани формулар
кандидати достављају са потребном документацијом (оверене фотокопије) о испуњавању услова из текста конкурса
за радно место за које конкурише. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати у поступку избора кандидата. Конкурс остаје
отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу: ШОСО „Веселин Николић“ Крушевац, Луке Ивановића 17, тел. 446-700.

16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља лице које има образовање из чл. 140. закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора предшколске установе може да обавља и лице које
има: 1) одговарајуће образовање из чл. 140. Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано провноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца , као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Наставник, васпитач и стучни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
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на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање од 10.
септембра 2005. године. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
установи. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Потребна документација: оригинал или оверена
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оригинал
или оверена фотокопија потврде којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима
образовања и васпитања; оригинал или оверена фотокопија
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављансту Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на српском језику
или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављансту Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело, и оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности у складу
са Законом и Правилником. Уверења под тачком 8 не смеју
бити старија од дана објављивања конкурса Уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или
оверену копију). Уколико се на конкурс пријављује лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал
или оверену копију). Неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријаву слати на адресу: ПУ
„Ђука Динић“ Бојник, Бојана Тасића 5, 16205 Бојник.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб
тел. 016/3426-161

Професор биологије и екологије

за 25% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: за пријем у радни однос за наведено радно место су
прописани чл. 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 8/2005, 11/2006,
13-2006-I, 13/2006-II, 2/2017-I и 2/2017-II). Кандидати уз
попуњени формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/ достављају и: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду да кандидат има одговарајуће образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, а потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз пријаву
доставити оригинале или оверене копије докумената издатих
од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата.
Пријаве слати на горе наведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у листу Послови. Непоптуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I
КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15308 Јадранска Лешница
тел. 015/852-421

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На оглас за директора школе могу се пријавити кандидати који испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), односно да имају: одговарајуће
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високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника основне школе, педагога или психолога стечено на:
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне обласи или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године (лице из тачке 1 подтачка б, мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); дужност директора школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ
за за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поожен испит за директора установе
и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
Изузетно, ако се на конкурс на пријави ниједан кандидат са
наведеним образовањем, дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона за наставнике основне школе, односно лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем, да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у устнови
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат треба:
да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има најмање 8 година рада у школи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег високог образовања; да има психичку, физичку и
здравствену спосбност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврњење, кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
врешењу раније дужности; да се против лица не води истрага
и да се не води поступак пред судом; да има држављанство
РС; да зна српски језик; да има дозволу за рад наставника; да
има обуку и положен испит за директора. Кандидат је дужан
да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе и за чијег мандата
је вршено спољашње вредновање. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе о испуњавању услова за директора, и
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал
или оверен препис или оверена фотокопија), потврду о радном стажу у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
спсобности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија), уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017) и да није, у
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење о некажњавању из МУП-а, оригинал или оверена
фотокопија); уверење из суда да није покренута истрага и да
се не води поступак против кандидата (оригинал или оверена
фотокопија); уверење из Привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу радније дужности
(оригинал или оверена копија), уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога (оригинал или оверена фотокопија); уверење о положеном испиту за директора
установе (оригинал или оверен препис или оверена фотокопија); пријава која не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да законском року
положи испит за директора; доказ о резултататима стручнопедагошког надзора установе, извештај просветног саветника
(само ако је кандидат поседује) и оцену спољашњег вредновања - само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе за време чијег мандата је спроведено
спољашње врдновање, уколико је вршен стручно-педагошки надзор кандидат доставља резултате стручно-педагошког
надзора установе (оверену копију); радну биографију. Докази
о испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се траже у оригиналу.
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани

на интервју од стране комисије за избор директора школе,
по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Пријаву на
конкурс за избор директора заједно са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне информације о конкурсу се могу добити
на тел: 015/852-421 Пријаве са документацијом се не враћају,
задржавају се у архиви школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БАМБИ”
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у средњој
васпитној групи у објекту „Пчелица” у
Лозници; за рад у мешовитој васпитној групи
у објекту „Пинокио” у Бањи Ковиљачи
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017).
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења, (не старије до шест месеци),
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије до шест месеци); уверење о
држављањству, (оригинал или оверена фотокопија, не старије до шест месеци); кратку биографију.

Помоћни кувар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у објекту
„Чаролија” у Лозници
УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању економска или угоститељска школа смер кувар
(не старије од 6 месеци). Оригинал или оверену фотокопију
уверења,(не старије до шест месеци) полицијске управе да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старије до шест месеци); уверење о држављањству, не
старије до шест месеци (оригинал или оверена фотокопија;
кратку биографију.
ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну докумнетацију заједно са одштампаним
формуларом достављају установи на адресу установе. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Транспортна техника и
логистика
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24. став 1. Закона о раду и чланом 72.
став 4. Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74. став 6. Закона о високом образовању, чланом 165. став 6. Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25.
и 26. Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан факултета ће
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Наука и образовање
свим учесницима овог конкурса обезбедити могућност одржавања приступног предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као обавезни
услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу,
на начин прописан чланом 7. Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да
факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен,
одштампан и потписан образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника који се налази на wеб порталу
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне
полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено
приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације
сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о
чему Факултет доноси посебан закључак.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НЕИМАР”
18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017) и чланом 2 и 7 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС”, бр. 108/2015), односно да има: одговарајуће високо
образовање за наставника стручне школе у подручју рада
геодезија и грађевинарство и шумарство и обрада дрвета,
педагога или психолога стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије специјалистичке струковне студије) и то: студије другог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне
области или области педагошких наука, са завршеним студијама првог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет односно групу предмета; на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; дозволу за рад наставника, педагога или психолога; обуку и положен испит за директора установе; најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију доказа о поседовању лиценце (дозволе
за рад); потврду да кандидат има најмање 8 година радног
искуства у области образовања; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених/венчаних за жене (не старији од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од 6 месеци);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од
6 месеци); доказ да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); биографски подаци са прегледом кретања у служби, адресом
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становања, бројем телефона, електронском адресом; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), уколико је вршен стручно
педагошки надзор у раду кандидата; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора школе); оверену
фотокопију лиценце за директора (уколико је кандидат поседује); оквирни план рада за време мандата. Рок за пријаву:
15 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова се
подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора” или лично у просторијама секретара школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. За све информације
обратити се секретару школе на број телефона: 018/292-093.

ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

Наставник музичке културе

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, односно до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар –
музички педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар – композитор; дипломирани композитор;
дипломирани музичар – диригент; дипломирани музичар –
музиколог; дипломирани музиколог; дипломирани диригент; дипломирани музичар – акордеониста; дипломирани
музичар – гитариста; дипломирани музичар – соло певач;
дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста;
дипломирани музичар-чембалиста; дипломирани музичар-оргуљаш; дипломирани музичар-харфиста; дипломирани музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолиниста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани
музичар-виолончелиста; дипломирани музичар-контрабасиста; дипломирани музичар-флаутиста; дипломирани
музичар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста;
дипломирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хорниста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани
музичар-тромбониста; дипломурани музичар-тубиста; професор црквене музике и појања; дипломирани музичар-саксофониста; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар – педагог; дипломирани музичар - бајаниста;
дипломирани музичар за медијску област; професор музичког васпитања; дипломирани музичар-педагог; дипломирани флаутиста; дипломирани црквени музичар (педагог,
појац и диригент хора); професор музичке културе; мастер
теоретичар уметности (професионални статус: музички
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар); мастер музички уметник (сви професионални статуси);
мастер композитор; дипломирани трубач; дипломирани клавириста. Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене чланом 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом
140. став 1. и 2., чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/2018-др.закон) и услове из
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
Републике Србије-Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) и то: да
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима којима су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је
образовање из психолошких, педагошких и методичних
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, који је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из
претходног става. Да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као

и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака
1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (само учесник конкурса који је променио презиме,
односно име после издавања уверења, односно дипломе);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа
надлежне Полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета (само учесник конкурса који има завршене студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(само учесник конкурса који је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у току студија или након дипломирања);
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије,
односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика
(само учесник конкурса који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али
кандидат који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Услови за заснивање
радног односа морају бити испуњени и после заснивања
радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 139.
Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду,
доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у
овим тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.
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ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика и књижевности
за 18 часова недељне наставне норме,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор,
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; професор југословенске књижевности и српског
језика; професор југословенске књижевности са страним
језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули:
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност;
Србистика. У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања и то ако: има одговарајуће
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3) - 5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Поред општих
услова прописаних Законом о раду, кандидат за наставника треба да има стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140. Закона о основама система образовања
и васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Пријаве на конкурс са
биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним
дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Осим тога, вршиће се и претходна провера психофизичких способности кандидата за наставника од
стране Националне службе за запошљавање у Нишу, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.
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ОШ “ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28
тел. 018/232-979

Директор

за период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат
који испуњава услове прописане чланом 122. ставови 2. и
5, чланом 139. и чланом 140. ставови 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања и то: да има стечено одговарајуће високо образовање за наставника основне школе и подручје
рада, за педагога и психолога: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
(лице под овом подтачком такође мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није: осуђиван
правосажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; осуђиван правосажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца; осуђиван правосажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом – без обзира на изречену кривичну санкцију;
утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом
(кандидат не може да буде лице за које је у поступку и на
начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај
просветног саветника), уколикоје стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(кандидат који је претходно обављао дужност директора
установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање). Предност за избор директора има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања. Кандидат не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога
– за кривична дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
- без обзира на изречену кривичну санкцију. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим
образовањем из члана 140. ставови 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може
бити изабрано и лице које испуњава услове из члана 122.
став 6, члана 139. и члана 140. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања које поседује: одговарајуће образовање за наставника основне школе: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске, односно
стуковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није: осуђиван правосажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; осуђиван правосажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца; осуђиван правосажном пресудом за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кри-

вично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом – без обзира на
изречену кривичну санкцију; утврђено дискриминаторно
понашање у складу са законом (кандидат не може да буде
лице за које је у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашење); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност); да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника), уколико је стручно-педагошки надзор обављен; да има
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Предност за избор директора има кандидат који је
стекао неко од звања према прописима из области образовања. Кандидат не може да оствари предност приликом
избора ако је у току избора утврђено да је против њега
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога – за кривична
дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом- без обзира на
изречену кривичну санкцију. Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће доказе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (овера
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник конкурса који има завршене студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, овера
фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после
издавања дипломе (оригинал не старији од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал уверења о држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал или оверену фотокопију
доказа о познавању српског језика (доставља само кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, овера фотокопије не старија од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) или уверења о положеном стручном испиту за наставника, васпитача или стручних сарадника (овера фотокопије не старија од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оригинал доказа Министарства
унутрашњих послова о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа надлежног Привредног суда
да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал не старији од 30 дана
од датума објаве конкурса); оригинал доказа Основног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита и друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал не
старији од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања и васпитања,
после стеченог одговарајућег образовања, издата од стране послодавца (оригинал не старији од 30 дана од датума
објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
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спољашњег вредновања (само кандидат које је претходно
обављао дужност директора установе у којој је обављен
стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање,
односно оригинал доказа установе ако надзор није
обављен); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (само кандидат који
поседује извештај просветног саветника); оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико кандидат не
достави овај доказ његова пријава се сматра потпуном);
биографију са кратким прегледом кретања у служби; план
рада директора за време мандата; оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (оригинал не старији од датума објаве
конкурса). Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу. Неблаговремене и неисправне пријаве неће бити
узете у разматрање. Одлуку о избору директора школе
доноси министар у року од 30 дана од дана пријема документације. Термини изражени у овим тексту у граматичком
мушком роду подразумевају природни женски и мушки род
лица на која се односе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Васпитач за рад у Трњану

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запосленог на рад
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или мастер струковне студије) или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, или на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или више образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом; знање српског
језика и језика на ком се остварује образовно - васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Кандидат уз одштампан попуњени пријавни формулар треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију додатка дипломи; оверену фотокопију уверења о
држављанству; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних; лекарско уверење (доставља
изабрани кандидат приликом закључења уговора о раду);
оверену фотокоију уверења да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање.
Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: средња медицинска школа - медицинска сестра
васпитач; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом; знање српског језика и језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидат уз
одштампан попуњени пријавни формулар треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних;
лекарско уверење (доставља изабрани кандидат приликом
закључења уговора о раду); оверену фотокоију уверења да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање. Уверења не могу бити старија од
6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-147

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл.гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17), и то: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи потребну документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом образовању (ако диплома није издата,
не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; уверење из казнене
евиденције МУП-а да нема осуде; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику или су положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе). Лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Кандидати који уђу у ужи избор у року од
8 дана биће упућени на психолошку процену психофизичких
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/233-830

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
високог образовања прописане чланом 140. став 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), за наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи оне врсте
и подручја рада којој припада школа (трговина, угоститељство и туризам), и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
момбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука. Лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Или образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.године; дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да се против њега не води кривични поступак
и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно – васпитни рад; најмање осам година рада

у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност). Уз пријаву
кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о
држављанству (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених/венчаних за жене; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); потврду да се против њега не води кривични поступак; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата тј. извештај просветног
саветника (ако га кандидат поседује); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); оверену фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима, адресом становања, бројем телефона и адресом електронске поште.
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве достављати на горенаведену адресу са
назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “12. ФЕБРУАР”
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник математике

за 18 часова недељне наставне норме на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до истека
мандата директору
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове утврђене
чланом 139 ,140 и 155 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 8/15,11/16,13/16
и 2/2017): професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар – инфотматичар; дипломирани математичар – професор математике; дипломирани
математичар за математику економије; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски
смер; професор математике и рачунарства; професор информатике-математике; професор хемије-математике; професор
географије-математике; професор физике-математике; професор биологије-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар –теоријска математика;
дипломирани математичар –примењена математика; дипломирани математичар – математика финансија; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике-мастер; дипломирани математичар-мастер;
мастер математичар; мастер професор математике. Лице из
тачке 13 овог члана које је стекло академско звање мастер
мора имати предходно завршене основне академске студије
на на студијском програму Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије). За радно место неопходно је да лице:
има одговарајуће образовање у скаду са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, 88/2017); има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
или оверена фотокопија лекарског уверења доставља се приликом закључивања уговора о раду и не сме бити старија
од 6 месеци); није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ доставити уз
пријаву на конкурс); има држављанство Републике Србије
(доказ доставити уз пријаву на конкурс); има извод из матичне књиге рођених (доставити уз пријаву на конкурс); зна
језик на коме се остварује образовно – васпитни рад. Пријаву
на конкурс преузети са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и попуњену доставити уз приложену
документацију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.
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РАДЊА ЗА ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ “ВЕСЕЛИ ПУЖИЋ”
18250 Ново Село, Симе Динића 11

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: васпитач, пожељно радно искуство. Телефон за контакт: 064/9449-815.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/237-976

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони), и то: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4
(четири) године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачке
1) подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да има
дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи у подручју рада којој припада школа (економија,
право и администрација); да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани директор који нема положени
испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; доказ о држављанству
(уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања (уверење МУП-а);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује, не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са
биографским подацима, адресом становања, бројем телефона
и/или адресом електронске поште; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама). Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРИРО0ДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Експериментална и
примењена физика
на Департману за физику, на одређено време
од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - физичке науке. Кандидати уз пријаву
треба да доставе: биографију; оверен препис дипломе о докторату; списак научних радова са библиографским подацима,
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као и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк),
за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву
на конкурс: 15 дана. Кандидати су у обавези да приликом
пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају
образац који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs).

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор еколошких наука

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - педагошкe науке, VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање конкурса:
01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обрате
послодавцу на назначени број телефона или мејл адресу
послодавца.

на одређено време

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

УСЛОВИ: доктор наука – еколошке науке – VIII степен стручне спреме. Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани
кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени број
телефона и мејл адресу послодавца.

Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

Доктор психолошких наука

Ниш, Генерала Боже Јанковића
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука – психолошке науке, VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање конкурса:
01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обрате
послодавцу на назначени број телефона, мејл адресу послодавца.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке; VIII степен стручне спреме; доктор наука - пословна информатика, VIII степен стручне спреме; доктор техничких наука за рачунарску
технику/доктор наука - електротехника и рачунарство; VIII
степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање
конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се
обрате послодавцу на назначени број телефона, мејл адресу
послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

УСЛОВИ: доктор наука за друмски саобраћај – VIII степен
стручне спреме; доктор наука – саобраћајно инжењерство –
VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање
конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се
обрате послодавцу на назначени број телефона или мејл
адресу послодавца.

Доктор наука електроструке

НОВИ ПА ЗАР

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука за електроенергетику – VIII
степен стручне спреме; доктор техничких наука за електротехнику – VIII степен стручне спреме; доктор техничких наука
за електронику – VIII степен стручне спреме. Радно искуство:
небитно. Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени број телефона, мејл адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - инжењерство заштите животне средине – VIII степен стручне спреме; доктор наука - науке о
заштити животне средине – VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на назначени број телефона или мејл адресу послодавца.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
тел. 062/868-70-25
e-mail: dakinika07@gmail.com

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл.
139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом (доказ о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење о психичкој и здравственој
способности за рад са децом; ако се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине, осим услова из става
1 члана 139, лице мора да има и доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; потврда да кандидат
није осуђиван), доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/321-048

Наставник машинске групе предмета

Доктор наука машинске струке

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: доктор машинства за обраду метала, доктор наука –
машинско инжењерство, VIII степен стручне спреме; доктор
техничких наука за машинске конструкције – VIII степен стручне спреме; доктор техничких наука за производно машинство – VIII степен стручне спреме. Радно искуство: небитно.
Трајање конкурса: 01.09.2018. Заинтересовани кандидати
могу да се обрате послодавцу на назначени број телефона,
мејл адресу послодавца.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљео лице под
условима прпоисаним законом и то ако 1) имају одговарајуће
образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника , стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, 2) да имају психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
беусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца ,
као и за кривична дела насиље у породици , одузимање мало-

на одређено време
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летног лица, запуштање и лостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање
мита, за крвиично дело из групе кривичних дела против полне слободе , против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у скалду са законом утврђено дескриминаторно понашање, 4) има
држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно- васпитни рад. Уз одштампани примерк пријемног формулара који је прописан на ваничној интернет старници Министарства просвете кандидати сзу
дужни да доставе следећу документацију: - доказ о стручној
спреми - уверење о држављанству - извод из МК рођених доказ о познавање језика на коме се обавља образовно- васпитни рад - уверње да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела и члана 139 став1 тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Информације се
могу добити на горенаведену адресу и кандидати пријаве на
исту могу слати. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/510-0710

Наставник српског језика

на одређено врме до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете науке и технолошког равоја
кандидати достављају потребу документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Конкурс спроводи Конкурса комисија именована од стране директора школе. Кандидати за радно место наставника треба да
испуњавају услове из члана 139 . Закона о основама система
образовања и васпитања и то:да има одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена ( мастер
академске студије, специјалистичке академске студије ) и то
: студије дугог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет однсоно групе предмета , студије
другого степена и области педагошке науке или интер дисциплинарне , мултидисциплинарнме , трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научене , односно стручне обалсти или области педагошке
науке, на основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који уређивали високо образовање почев
од 10 септембра 2005. године, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника , стручних сарадника и
помоћних настаника у Гимназији, да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловнма кана затвора у трајању од најмање три месеца , нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење , а кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело и групе кривичних дела
против правне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и други добаразаштићеним међнародинм правом без обзира на изречену кривичну санкцију и а које није
у сладу са законом утврђеном дискиминатроно понашње, да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се оставарује образовно - васпитани рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе следеће документа: оверени препис фотокопије дипломе о стеченом образовању
основних и мастер студија, уверење о џављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених , доказ о знању
српског језика на којем се изводи образовно васпитни рад (
осим кандидта који су одговарјуће образовање стекли на тим
језицима), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће се разматрати. Ближе информације се могу добити у секретаријату
школе и преко телефона.

ОШ „ДР ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова
тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставник енглеског језика може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања у
складу са одредбама Правилника о врсти и степену образовања за наставнике и стручне сараднике у основној школи
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
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ницима; извршена психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. У поступку одлучивања о избору кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психичку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др
Ибрахим Бакић“, 36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
020/452-554.

Секретар школе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту секретар школе
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове:
поседовање одговарајућег образовања, и то високо образовање из облати правних наука: 1) на студијама другог степена (мастер академске,мастер струковне студије,специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године,по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. Поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. У поступку одлучивања о избору кандидати који
су изабрани у ужи избор,у року од 8 дана упућују се на психичку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лекарско уверење доставља се
пре закључења уговора о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Др
Ибрахим Бакић“, 36323 Лескова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
020/452-554.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17), и то: 1. да је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области педагошких

наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да је прошло
обуку и положило испит за директора установе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит у складу са условима прописаним Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17); 3. да има дозволу за рад - лиценцу, тј. положен
стручни испит за наставника, васпитача и стручног сарадника
за рад у школи; 4. да има најмање 8 година радног стажа у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6. да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7. да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 8. да има држављанство Републике Србије; 9. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплому о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на језику на коме остварује образовно-васпитни
рад) или доказ о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), дужност директора може да обавља лице које има образовање
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) - наставник предметне или разредне наставе, дозволу за рад наставника или
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
- лиценцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против њега није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења да није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству - најмање 8 година у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; оверену фотокопију радне књижице; доказ да
кандидат зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (прибавља се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора установе); извод из матичне књиге рођених (на
новом обрасцу, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); фотокопију личне карте кандидата. Уз
пријаву доставити краће биографске податке и приложити:
податке о кретању у досадашњој служби или радном односу, стручном или радном односу, стручном и радном усавршавању и остваривању резултата у раду и предлог мера,
организације и начина руковођења школом које би спровео
као директор школе (програм рада), који ће изложити на
наставничком већу. Уколико се на конкурс пријавио кандидат који је претходно обављао дужност директора установе,
дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријемни формулар за пријаву на конкурс скинути са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
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попуњен приложити уз осталу документацију. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса могу
се поднети лично, у затвореној коверти, сваког радног дана
од 9.00 до 14.00 часова или препорученом поштом на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава на конкурс за
директора школе је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

Наставник у продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутне
запослене којој мирује радни однос док врши
функцију директора школе
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања прописаног чл. 140, 141 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017 и 27/2018-др. закон), чланом 2 став 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије
од шест месеци, оригинал или оверена копија); извод из МК
рођених (оригинал или оверена копија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
или оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања, не старије од
шест месеци. Пријава се подноси на формулару за пријаву
на конкурс, који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Обавезно назначити адресу и број телефона. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Пријаве треба послати на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава за конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА“
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 8
тел. 069/1100-246

Струковни васпитач - приправник
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, струковни васпитач.
Јављање кандидата на горенаведени телефон.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
ТИМС
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке, научна
област Психологија, ужа научна област
Психологија
на одређено време

УСЛОВ: за горе наведено радно место је докторат наука из
одговарајуће научне области (психолошке науке) и испуње-
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ност услова прописаних чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017) за избор у звање наставника. Посебан услов за горе наведено радно место је да
кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду
из одговарајуће научне области.

Наставник (сва звања), поље
Друштвено-хуманистиче науке, научна
област Физичко васпитање и спорт, ужа
научна област Кинезиологија
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВ: за горе наведено радно место је докторат наука из
одговарајуће научне области и испуњеност услова прописаних чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017) за избор у звање наставника. Посебан услов
за горе наведено радно место је да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду из одговарајуће научне области.
ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених Законом о
високом образовању, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о раду и Статутом Факултета за
спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о испуњености услова конкурса- радну биографију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), оригинале или оверене фотокопије
диплома свих нивоа студија, фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато од стране надлежног државног
органа, уверење да није осуђиван/а за кривична дела као ни
да се пред надлежним органима не води кривични поступак
против кандидата, списак објављених научних радова и да
достави саме радове. Информације у вези са конкурсом се
могу добити на број телефона 021/530-633 или 021/530-231,
сваког радног дана од 08,00-16,00 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву о наведеним
доказима о испуњењу услова конкурса сви кандидати могу
послати на горе наведену поштанску адресу са назнаком “За
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР“
21469 Пивнице, Улица маршала Тита 99

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/17) и услове из Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања (“Сл. гласник РС” бр. 108/15)
и то: Да има одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер, академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да је прошло обуку и положило испит за директора установе
(кандидат који овај испит не поседује може бити изабран, али
је дужан да у року до 2 године, од дана ступања на дужност,
положи наведени испит, у противном му престаје дужност
директора; да кандидат поседује дозволу за рад – лиценцу,
односно положен стручни испит за наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад; да није одуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнућа, за кривично дело примања или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање, да нису правоснажно
осуђени за привредни преступ у вршењу раније дужности,
да против њих није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање мита, за кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да има нај-

мање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу наставника, васпитача и стручног
сарадника; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријаве које не садрже
ово уверење неће се сматрати непотпуним, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (са холограмом); уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична
дела (издат по објављивању конкурса); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела (издат по објављеном
конкурсу); уверење надлежног Привредног суда да кандидат
није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (издат по објављивању конкурса); потврда о
радном иксуству на пословима образовања и васпитања после
стеченог одговарајућег образовања (треба да садржи: назив
послодавца, делатност којом се бави, радно место на које је
кандидат био распоређен и време трајања рада из области
образовања и васпитања); доказ о познавању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад, подноси
само кандидат који није стекао диплому на српском језику;
доказ о здравственој, психичкој и физичкој способности за рад
са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама директора школе); фотокопија личне карте кандидата; фотокопија доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника – само ако је кандидат поседује; оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате
који су предходно обављали дужност директора школе); преглед кретања у служби са биографским подацима и оквирним
планом рада за време мандата. (необавезно). Документација
се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир. Све додатне информације
можете добити од секретара школе на телефон 021/756-578
или на e-mail: sekretarijat@15oktobar.edu.rs. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети затвореној
коверти препорученом поштом на горе наведену адресу, или
лично секретару школе, на наведену адресу, сваки радни дан
у периоду од 7.00 до 14.00 часова. На коверти обавезно назначити “Конкурс за избор директора школе”. Рок за пријаве је 15
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Асистент за ужу научну област Светска и
компаративна књижевност са теоријом
књижевности
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Педагогија (за предмете
из области Теорије васпитања и
Интерактивне педагогије)
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Педагогија (за предмете из
области Предшколске педагогије и
Интерактивне педагогије)
Асистент за ужу научну област
Педагогија (за предмете из области
Школске педагогије и Националне
историје педагогије
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија, за предмете у
оквиру модула Опште психологије (на
предметима из области Статистике)
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Психологија, за предмете у
оквиру модула из области Индустријске
и организацијске психологије
Асистент за ужу научну област
Психологија (за предмете у оквиру
модула из области Педагошке
психологије)
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Наука и образовање

Наставник (сва звања) за ужу научну
област Румунистика
Асистент за ужу научнну област
Русистика
Асистент за ужу научнну област
Социологија
Асистент са докторатом за ужу научну
област Српска и јужнословенске
књижевности са теоријом књижевности
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Филозофске науке
Наставник (сва звања) за ужу научну
област Филозофске науке
ОСТАЛО: Потребна документација: 1. наставника (сва
звања)-универзитетски професор: пријаву на конкурс у
слободној форми; оверену фотокопију дипломе доктора
наука; биографију састављену на основу упитника који се
може преузети са веб сајта Факултета http://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje(подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање
наставника Универзитета) у папирном облику и електронски на ЦД-у); податке о досадашњем раду; списак стручних
и научних радова као и саме радове (у папирном или електронском облику на ЦД-у); податке о студенсткој евалуацији;
друге прилоге којим се доказује испуњеност услова за избор
у звање наставника, а који су предвиђени Правилником о
ближим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета у Новом Саду. http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/35-pravilnici-2; 2. асистент, асистент са докторатом: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама
и оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену
доктора наука (само за кандидате који конкуришу на радно
место асистент са докторатом); потврду да су уписани на докторске студије или потврду да је тема докторске дисертације
одобрена (за кандидате који завршвају докторат по раније
важећим прописима и који конкуришу на радно место за асистента). Ближи услови за избор у звање одређени су члановима 121-129 Статута Филозофског факултета, Правилником о
ближим минималним условима за избор у звања наставника
Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lniusl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзитета у Новом
Саду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити на горе наведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији Послови.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Секретар

на неодређено време, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чл.
139. и чл. 140. став 1. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), а то су: 1) одговарајуће високо образовање из области правних наука 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и васпитања,
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (www.
mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену фотокопију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању (оверену
фотокопију дипломе), доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
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ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање (уверење из казнене
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, не старије од 6
месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), оверену копију
доказа да зна српски језик (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора
о раду. Кандидати потребну документацију са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Докази који се
прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије, у супротном неће се узети у разматрање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће образовање (ИВ степен стручне спреме); 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад и
ако има: завршен програм обуке за педагошког асистента,
обавезно познавање ромско-румунског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским подацима, кандидат треба да приложи доказе о испуњености
услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); уверење односно извод из казнене
евиденције да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Више информација на телефон
Предшколске установе “Колибри” - 021/771-770. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Напомена: пријаве доставити лично или поштом на горе
наведену адресу установе.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
21410 Футог, Царице Милице 1

Директор

на период од 4 (четири) године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140. ст.1.
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то
јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена -мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука – у
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја

рада, педагога или психолога; прошао обуку и положио испит
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да у року до 2 године од дана
ступања на дужност положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и
васпитања- “Сл.гласник РС” бр.88/2017 и 27/2018); има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника;
да има најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора школе и најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарујћег образовања.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: оргинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оргинал или оверен препис/фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); оргинал или оверен препис/фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за директора
школе); оргинал или оверен препис/фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд, уверење о неосуђиваности - привредни суд и уверење
о некажњавању- МУП); потврда о радном искуству, односно
годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из
српског језика (осим кандидата који су средње, више или
високо образовање стекли на српском језику, што се доказује
оргиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за
наведени ниво образовања ); лекарско уверење (може и из
радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно
пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење);
оргинал или оверен препис/фотокопију извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; извештај просветног
саветника (само за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе); преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон бр.: 021/895-243. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти
или препорученом поштом на горе наведену адресу школе, са
назнаком “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

Директор

на период од 4 (четири) године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање
из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)
на студијама другог степена -мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педа-
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Наука и образовање
гошких наука – у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и
подручја рада, педагога или психолога; да је прошао обуку
и положио испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је да у року до
2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит
у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања- “Сл.гласник РС” бр.88/2017 и
27/2018- др. закони); да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање 8 (осам) година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из
члана 140. став 3. истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) или
на студијама у трајању од три године, или више образовање,
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарујћег образовања.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:
оргинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оргинал или оверен препис/фотокопију дозволе
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); оргинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе); оргинал или оверен препис/фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139.
став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности-Основни суд, уверење о
неосуђиваности-Привредни суд и уверење о некажњавањуМУП); потврда о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика ( осим кандидата који су средње,
више или високо образовање стекли на српском језику, што
се доказује оргиналом или овереним преписом/фотокопијом
дипломе за наведени ниво образовања); лекарско уверење
(може и из радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће
накнадно пре закључења уговора доставити ново лекарско
уверење); оригинал или оверен препис/фотокопију извода
из матичне књиге рођених за кандидате који су променили
презиме, односно име после издавања дипломе; оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Напомена: Законом о општем
управном поступку (“Службени гласник РС”, број 18/2016)
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке
о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује. Уколико
се кандидат определи да школа прибави податке о којима се
води службена евиденција потребно је да попуни изјаву коју
је могуће преузети на интернет презентацији школе: www.
mcrnjanski.edu.rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа. Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС”, број 18/2016) прописано је и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев
за покретање поступка ће се сматрати неуредним. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон бр.: 021/400-806. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању
услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти
или препорученом поштом на горе наведену адресу школе, са
назнаком “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти
или препорученом поштом на горе наведену адресу школе, са
назнаком “Конкурс за директора”. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.

21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

Директор

на период од 4 (четири) године

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140. Ст.
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања,
то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена-мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог стпена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука-у
ком случају је неопходна завршеност студија првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога; прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да у року до 2
године од дана ступања на дужност положи наведени испит
у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС” бр. 88/2017
и 27/2018); има дозволу за рад за наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има најмање 8 (осам) година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену крвичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидата
са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. Став 3. Истог закона, то јест високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три године, или више
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада
у установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања.
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ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:
оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен препис/фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); оригинал или оверен препис/фотокопију уверења
о положеном испиту за директора установе (пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабарни кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за директора
школе); оригинал или оверен препис/фотокопију уврења о
држављанству Републике Србије; уврење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности-Основни суд, уверење о неосуђиваности - привредни су и уверење
о некажњавању - МУП); потврду о радном искуству, односно
годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; потврда
одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика (осим кандидата који су средње, више или високо
образовање стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за
наведени ниво образовања); лекарско увренеје (може и из
радног досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно
пре закључења уговора доставити ново лекарско уверење);
оригинал или оверен препис/фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; извештај просветног
саветника (само за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе); преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стучним и организационим способностима (необавезно). Ближа
обавештања могу се добити у секретаријату школе на телефон бр.:021/4774-180. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Електрична мерења, метрологија
и биомедицина
на одређено време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехнике
и рачунарства, услови прописани чланом 74. Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Информационо-комуникациони
системи

на одређено време од 5 (пет) година, са 10%
радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индустријско
инжењерство/инжењерски менаџмент, услови прописани
чланом 74. Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета
техничких наука.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област:
Инжењерство заштите животне средине
на одређено време од 3 (три) године,

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењерство
заштите животне средине, услови прописани чланом 85.
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Енергетска електроника,
машине и погони и обновљиви извори
електричне енергије
на одређено време од 3 (три) године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехника
и рачунарство, услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и
датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим
у иностранству потребно је приложити доказ о признавању
стране високошколске исправе, фотокопирану или очитану
личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених научних, односно стручних
радова у научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју се бира.
Сваки кандидат који се јавља на конкурс за заснивање радног
односа и избор у звање наставника треба да попуне електронски образац са подацима о кандидату који се налази на
сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти
пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју
кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је
приложити доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену
адресу за сваки конкурс посебно.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”

21472 Кулпин, Маршала Тита 76

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139
став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања ( Сл. гласник бр.88/2017 )
. За директора школе може да буде изабрано: 1. лице које
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Наука и образовање
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога; 2. лице које
има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3. лице
које има обуку и положен испит за директора школе; 4. лице
које има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. лице које има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 6. лице које није осуђивано
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности или за кривична дела у складу са Законом,
односно које није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дела из чл. 139. ст.1. тач. 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 7. лице које има држављанство Републике Србије; 8. лице које зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (словачки језик).
ОСТАЛО: Потребна документација: 1. оригинал или оверена
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом
образовању; 2. оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту или доказ о положеном испиту
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); 3. оригинал
или оверена фотокопија потврде којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима
образовања и васпитања; 4. оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (може из досијеа), а кандидат који буде изабран - доставља ново лекарско уверење
пре закључења уговора; 5. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 6. оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; 7. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, вишем или високом
образовању на словачком језику или оверена фотокопија
потврде или уверења о положеном испиту из словачког језика по програму одговарајуће високошколске установе; 8.
оригинал или оверена фотокопија уверења суда да против
кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности; за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, оригинал или оверена фотокопија доказа Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца и за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачак
3 Закона о основама система образовања и васпитања и оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности. Уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(оригинал или оверену копију). С обзиром да Министарство
просвете Републике Србије није организовало обуку и полагање испита за директора, пријава која не садржи доказе о
томе сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року прописаном законом.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити од
секретара школе. Пријаву са потребном документацијом, са
назнаком „Конкурс за директора”, доставити на горенаведену адресу (поштом или лично). Пријава на конкурс, заједно
са потребном документацијом, доставља се установи. Рок за
подношење пријава са потребном документацијом је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОМШ “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122. члана 139. и чланом
140. став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017),: одговарајуће
високо образовање из члана 140.став 1 и 2 Закона за наставника музичке школе и подручја рада: култура и јавно информисање, за педагога и психолога; дозволу за рад (лиценцу
за наставника или стручног сарадника); обуку и положен
испит за директора школе; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
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или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије ; доказ да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Директор
школе се именује на период од 4 године. Изабрани директор
који нема положен испит за директора дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника музичке школе, педагога или психолога;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ о држављанству (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених; доказ психичккој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; доказ о неосуђиваности превоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ(
потврда привредног суда); доказ-потврду о најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања васпитања,након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању српског
језика осим кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника);
уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са
биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
021/66-22-285. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се Школи на горе
наведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел/факс: 013/2634-207

ни кандидат је дужан да положи испит за директора школе у
законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да
испуњава наведене услове: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење
надлежног суда да против њега није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, уверење издато од надлежне
полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и уверење Привредног суда да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија од 6
месеци; уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), фотокопију важеће
личне карте или очитану биометријску личну карту; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао
на српском језику), кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит из српског језика у оригиналу или оверену фотокопију; потврду о радном
искуству од најмање 8 година у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о
положеном испиту за директора (пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора школе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директора школе). Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења
посебног уговора о међусобним правима и обавезама. Осим
утврђивања испуњености услова за избор директора, комисија
цени доказ о резултату стручно-педгошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педгошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити
и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.Сви докази прилажу
се у оргиналу или у овереним фотокопијама, не старијим од
шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се искључиво
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у секретаријату школе. Додатне
информације путем телефона: 013/2634-207, 060/6340-035.

Директор

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017) и услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015), и то: да
има одговарајуће високо образовање за наставника у основној
школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) под тачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има најмање осам година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни
испит); да има положен испит за директора школе (изабра-

Ковин, Цара Лазара 261
www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: pskovin@open.telekom.rs
тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

на мандатни период од 4 године

Расписује се конкурс за пријем 1 извршиоца у
радни однос на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, са 50%
радног времена, за предмете:

1. Наставник основа економије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; (4) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму
Економије.

2. Наставник економике и организације
туристичких предузећа
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи -1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; (3) дипломирани економиста
- менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент;
(4) дипломирани менаџер у хотелијерству; (5) дипломирани
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области Економије; (7) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (8) мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму:
Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству

3. Наставник економике туристичких и
угоститељских предузећа
за 10% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи -(1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; (2)
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, смер
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хотелијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер у хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; (5) дипломирани економист; (6) дипломирани економиста у области
управљања хотелијерством; (7) дипломирани економиста
- менаџер у рачуноводству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно завршене основне академске студије у области
Економије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер економиста,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство; (11) мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије на студијском
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијерству.
Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у току студија изучавало
наставне садржаје из области предмета Економика туристичких и угоститељских предузећа

4. Наставник предузетништва
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи -(1) дипломирани економист; (2) дипломирани економиста - менаџер за туризам,
смер туристички менаџмент; (3) дипломирани економиста менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент; (4)
дипломирани економиста у области управљања хотелијерством; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (6) дипломирани економиста - менаџер за
финансије и банкарство; (7) дипломирани туризмолог; (8)
мастер економиста; (9) мастер менаџер, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму Менаџер у
туризму или Менаџер у хотелијерству.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука
УС), посебних услова предвиђених Правилником о врсти
и степену образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16 и 2/17) кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану
139. 140. 142. 144. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр.88/2017 и 27/2018-др.
закон) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, ускладу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су држављани РС и 5)
да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови под тачком 1- 4 доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тачком 1), 3) 4) и 5) ( диплома, уверење
о некажњавању, држављанство и доказ о познавању језика)
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ под тачком 2) (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Конкурс ће бити отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Уз пријаву кандидат подноси:
1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да није кажњаван
за назначена кривична дела, 3. оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (које није старије од 6 месеци), 4. доказ да
је стекао средње образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која је
приложена као доказ по тачком 1. сматра се доказом о знању
српског језика) и 5. попуњен формулар који се може преузети на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: Средња стручна школа „Васа Пелагић”,
Ковин 26220, Цара Лазара 261, тел: 013/742-200. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 став 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), И
то: да има одговарајуће високо образовање за наставника
у основној школи, односно педагога или психолога, стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, непостојање дискриминаторног понашања, утвђеног у
складу са законом; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна српски
, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да има најмање осам година радног
стажа у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу
за рад наставника, педагога или психолога (лиценца или
стручни испит); да има положен испит за директора школе
(изабрани кандидат је дужан да положи испит за директора
у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак и да није покренута истрага, уверење
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији
за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и уверење Привредног суда
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности – сва 3 уверењане старија од 6 месеци; уверење о држављанству Републике
Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од
шест месеци; извод из матичне књиге рођених(фотокопија)
фотокопија важеће личне карте или очитану биометријску
личну карту; доказ да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад- српски језик (само кандидат који
образовање није стекао на српском језику) ; потврда о радом
искуству од најмање 8 година радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о положеном испиту за директора ( пријаву
која не буде садржала уверење о положеном испиту за
директора школа неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора школе) лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима и обавезама. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, комисија цени доказ о резултату
стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) Уколико се на конкурс пријави лице које
је предходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Сви докази прилажу се у
оригинал или овереним фотокопијама не старијим од шест
месеци. Пријава на конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставља се лично или поштом на адресу школе - ОШ
„Жарко Зрењанин”, 26314 Банатско Ново Село, М. Тита 75, са
назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити у Секретаријату школе и путем телефона број 013/615-003.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ МИРКОВИЋ НЕНАД“
18423 Мала Плана
тел. 027/343-522

1. Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка са
боловања), за рад у издвојеном одељењу у
Губетину

2. Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене преко 60
дана, до повратка запослене којој мирује
радни однос

3. Наставник физичког васпитања

са 55% радног времена, на одређено време
ради замене преко 60 дана, до повратка
запосленог коме мирује радни однос

4. Наставник српског језика

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог коме мирује радни однос

5. Наставник ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено време
преко 60 дана, до повратка запослене са
боловања
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом, како
је описано у члану 139 тачка 3 Закона; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријаву на конкурс на
попуњеном и одштампаном обрасцу који се преузима са
званичне интернет странице Министарства просвете. Докази о испуњености услова предају се уз пријаву на конкурс, а
лекарско уверење пред закључење уговора о раду. Пријаве
слати на горенаведену адресу или предати лично. Информације на горенаведени број телефона. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб
тел. 018/855-038

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање и то: образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања или стручног сарадника то јест одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања за васпитача, то јест одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
обазовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична деланасиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне књиге
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Наука и образовање
рођених); 2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) доказ да нису осуђивани по основама из члана
71 став 2 тачка 3 Статута (члан 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања); 5) доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи васпитно-образовни рад у установи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); 6) оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 7) потврду о радном стажу у области
васпитања и образовања; 8) доказ о резултату стручно-педагошког надзора кандидата - извештај просветног саветника
(уколико је вршен стручно-педагошки надзор над радом кандидата); 9) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе);
10) оверен препис или фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); 11) радну биографију;
12) оквирни план рада за време мандадата. Пријаве слати
на адресу: Предшколска установа „Драгица Лаловић“, Лоле
Рибара бб, 18310 Бела Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске установе
„Драгица Лаловић“, на телефон: 018/855-038.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12257 Турија

Конкурс објављен у листу „Послови“ број 742 од
13.09.2017. године, за рад на радном месту: педагог
школе са 50% радног времена, до повратка запослене на рад, поништава се у целости из техничких разлога.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
12257 Турија
тел. 012/884-088

Педагог

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка запослене на рад
УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на одређено време
ради замене одсутног запосленог до повратка с функције,
с пуним радним временом. Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: 1. одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у основној
школи; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1.тачка 1), 3), 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс а доказ из става1.тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из става 1.тачка 5) доказује се тако што
кандидат који није стекао средње, више или високо образовање на српском језику је у обавези да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштампаног заједно са потребном документацијом о испуњености услова доставе установи. Документа
доставити у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не
отварати”, у оригиналу или овереној фотокопији не старијој
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 012/884-088.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“

31300 Пријепоље, Санџачких бригада 13
тел. 033/712-325

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122, 123. став 14. и
15, 139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и
услове из Правилника о ближим условима за избор директора
установе образовања („Службени гласник РС“, број 108/15) и
то: 1) да има одговарајуће образовање за наставника основне
школе, за педагога или психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, 7) да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен испит за директора
установе; 9) да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; 10) да није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре дношења оптужног предлога за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање и давање мита, и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); 3. оригинал/оверену
фотокопију уверења Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
4. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (
не старије од 6 месеци); 5. доказ о знању српског језика, на
којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 6. оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 7. оригинал/
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања и васпитања, после стеченог
одговарајућег образовања (издату по објављивању конкурса); 8. оригинал/оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит за директора школе,
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност); 9. оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци); 10. оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци); 11. оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за наведена кривична дела (не старије од
6 месеци); 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију

директора школе и доказ о резултату стручно педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 13. пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у
служби и стручним усавршавањем, план и програм рада
директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, доставља на адресу
Основна школа „Владимир Перић Валтер“, Санџачких бригада 13, 31300 Пријепоље, у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”, лично или путем поште.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, радним даном од 7.00 до 13.00 часова,
на телефон: 033/712-325.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - дипломирани машински инжињер, дипломирани инжињер машинства, мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог
степена - основне академске студије. Уз пријавни формулар
преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (издаје МУП). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ
тел/факс: 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
математике и наставника информатике може бити примљен
кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл.139, 140 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/18), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005. године. Степен
и врста образовања морају бити у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има: образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; наставник који је у току студија положио
испит из педагогије или психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог закона; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образо-
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вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит,
односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 11328 Водањ. Сва
потребна обавештења могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсустног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
математике и наставника информатике може бити примљен
кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/18), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије или психологије или
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 142. ст. 1 овог закона; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању
са исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит,
односно испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 11328 Водањ. Сва
потребна обавештења могу се добити код секретара школе
на број телефона: 026/4715-004.

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071, 026/4103-338

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама
члана 139. и члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања и то: да је стекао одговарајуће образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
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но стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, или студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. У Складу са чланом 142. Закона о
основама система образовања и васпитања, наставник мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, а сматра се
да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има наведено образовање. Потребно је да
кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној школи. Услови из
става 2. тачка 1. ове одлуке доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 2. тачка 1. подтачка 1), 3), 4) и 5) ове
одлуке саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати за радно место наставника српског
језика, треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства
просвете, диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европс- ким системом преноса бодова - издат од
стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија и краћу биографију.
Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат
није под истрагом саставни су део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат је дужан
да назначи адресу електронске поште и контакт телефон.
Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са децом
и ученицима, достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената која нису оверена од надлежног органа неће
се узимати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована решењем донетим од стране директора школе.
Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Херој Срба”, Кнеза Михајла бб, 11314 Осипаоница.

ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Наставник биологије

са 60% радног времена, на одређено време
до повратка запосленог одсутног преко 60
дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник
РС” бр. 88/17) и има одговарајуће образовање, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање

и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о испуњености услова из члана
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и
васпитања - за извођење наставе на српском језику пријаву
на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства;.
Копије морају бити оверене, овера не сме бити старија од 6
месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а пре потписивања уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узи мати у обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“
Селевац, 11407 Селевац. Сва обавештења могу се добити на
телефон: 026/371-090.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел/факс: 022/2438-114
e-mail: dvdiogen@gmail.com
web: dvdiogen.nasaskola.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17), односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, да испуњава услове за наставника те врсте школе и
подручја рада, за педагога или психолога школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
наведеног закона, дужност директора основне школе може
да обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и сручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; то лице мора поседовати одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
студије), студијама у трајању од три године или више образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; да зна српски језик; да има држављанство
Републике Србије. Кандидат који се пријављује на радно
место директора школе попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког рзвоја и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: 1) биографију са кратким прегледом
кретања у служби и прегледом плана рада директора школе
за мандатни период, 2) доказ о стеченом образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 3) доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију),
4) доказ о знању српског језика (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику,
у том случају кандидат доставља оригинал писани доказ да
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је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), 6) потврду о радном стажу (оригинал), 7) доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење/потврду из МУП-а; оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); 8) потврду или
уверење из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за наведена кривична дела
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
9) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), 10) доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду (оригинал или оверена фотокопија), 11) потврду о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал
или оверена фотокопија). Пријава која не садржи уверење о
положеној обуци и испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора и правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у законском
року. Кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико је у школи обављен стручно-педагошки надзор установе. Пријава на конкурс обавезно мора да садржи податке
о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако
је кандидат поседује). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у побликацији „Послови“, не
рачунајући дан објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за директора школе“. Документација се може доставити лично или поштом, на адресу школе: Основна школа
„Душан Вукасовић Диоген“, Маршала Тита 1, 22419 Купиново.
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 022/2438-114.

директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника ове врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат који се пријављује за радно место директора школе
уз пријаву треба да достави следећу документацију: преглед
кретања у служби са биографским подацима, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију лиценце
(дозволе за рад) за наставника, односно уверења о положеном стручном испиту; потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника
(кандидат наведени доказ подноси само уколико исти поседује); резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора школе);
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а изабрани кандидат ће накнадно, пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама доставити ново не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана Законом из СУП-а, уверење основног и вишег
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела прописана законом и уверење
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци); знање језика на којем остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем
образовању за обављање образовно-васпитног рада на језику на коме се он остварује или уверењем да је лице положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријава на конкурс са потребном документацијом се подноси у затвореној коверти, са назнаком
“Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом на
горенаведену адресу. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

СОМБОР

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ“

25234 Лалић, Југословенска 49
тел. 025/5870-015

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 88/2017), тј. високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; које има одговарајуће радно
искуство на пословима образовања и васпитања - најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; које није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; које има држављанство Републике
Србије; које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад (лиценцу) наставника
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора. Изабрани директор који нема положен испит за

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Наставник енглеског језика

за 78% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140.
Закона о основма система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17) и члана 2. тачка 4) подтачка 1) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр, 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16 и 2/17); психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад, у складу са чл. 139. ст. 1. тачка 5) и чл. 141. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пирјаву
на конкурс кандидати подносе: 1. биографију (уколико је
кандидат са радним искуством - податке о радном искуству
и пословима које је обављао); 2. оверену фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана
подношења пријаве; 4. уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - не старије од 6

месеци од дана подношења пријаве; 5. доказ о познавању
српског језика доставља кандидат који није стекао диплому
на српском језику. Пријавни формулар кандидат попуњава на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи.
Уверење о психићкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве се примају путем поште на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПЕТАР КОЊОВИЋ”

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 9

Директор

на маднатни период од четири године
УСЛОВИ: за избор директора: директор школе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом 122. став 5, чланом 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).
Дужност директора школе може да обавља лице које има:
1. одговарајуће образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања. Наставник и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 3. обуку и положен испит за директора установе; 4. најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7. има држављанство Републике
Србије; 8. зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова саставни су
део пријаве на конкурс. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи
испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност, престаје дужност директора. Пријава на конкурс за
избор директора школе, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси
следеће: 1) биографске податке, односно радну биографију;
2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању из чл. 140. став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника средње стручне школе
за подручје рада здравство и социјална заштита, за педагога и
психолога; 3) оверену фотокопију дозволе за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно
стручни испит); 4) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе; 5) оригинал или оверена
фотокопија уверења да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); 6) оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други
акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); 7) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139- став 1) тачка 3. Закона и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС не старије од 30 дана достављања пријаве
на конкурс); 8) доказ да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење
привредног суда, не старије од 30 дана); 9) доказ да против
кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела
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из члана 139. став 1) тачка 3. Закона (уверење суда не старије
од 30 дана); 10) оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); 11) извод из матичне
књиге рођених - оригинал или оверена копија; 12) оригинал
или оверена фотокопија доказа о знању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад - диплома о стеченом средњем, вишем или високом образовању или потврда о положеном испиту из језика по програму одговарајуће
високошколске установе; 13) оверена фотокопија доказа о
резултату стручно-педагошког надзора (извештаји просветног
саветника), кандидат је дужан да достави извештај уколико је
над његовим радом вршен стручно-педагошки надзор; 14) уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе дужно је да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, оверена фотокопија. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из члана 7. став 4. Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, а у складу са чланом 7.
став 5. Правилника. Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања у листу “Послови”. Пријава се
подноси непосредно или путем препоручене поште на адресу
школе, са назнаком “Конкурс за директора школе - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће
разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све
доказе којима се потврђује испуњеност услова за избор дирктора прописаних чланом 122. став 5, чланом 139. и 140. став
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања,
а који су у конкурсу наведени у делу “услови за избор директора”. О резултатима конкурса Школски одбор ће обавестити
лица која су се пријавила на конкурс након пријема решења
о именовању директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Права, обавезе и одговорности
дирекотра школе утврђују се посебним уговором о међусобним
правима и обавезама, без заснивања радног односа.

ГИМНАЗИЈА “ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/420-327

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене
чл.139.140.142.и 143. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017); 1.) да има одговарајуће образовање; 2.) да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.) да није осуђиван правоснажном пресудом, за кривична дела утврђена у чл.
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања; 4.) да има држављанство Републике Србије; 5.) да
зна језик. Одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017): 1. високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) по прописима који уређују високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Дужност наставника српског језика и књижевности гимназије
може да обавља лице које има одговарајуће образовање за
наставника гимназије, за педагога и психолога по Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник
РС-Просветни гласник”, бр. 15/2013). Уз пријавни формулар
на конкурс обавезно доставити: оригиналну диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству РС; извот из матичне књиге рођених; доказ о
знању језика. Лекарско уверење се прилаже пре закључења
уговора о раду. Пријаве се шаљу на адресу Школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
одговарајуће образовање за васпитача - високо образовање
на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, више образовање; положен
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испит за лиценцу; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља установа);
да имају држављанство републике Србије; да знају српки
језик и језик на коме се остварује васпитно- образовни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве послати на
адресу Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете;
2. биографију; 3. оверену фотокопију уверење или дипломе о стеченом образовању; 4. уверење о положеном испиту
за лиценцу; 5. извод из МК рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 7. доказ да лице није осуђивано за кривична дела из тачке 2. конкурса из МУП- а, не старије од 6 месеци; 8. кандидат који није стекао одговарајуће образовање на
српском језику потребно је да достави уверење да је положио
испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈШАНСКИ ПУТ“

циплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар
кандидати треба да доставе: краћу биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ да су стекли средње, више или високо образовање
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или
су положили испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе и доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да има здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање. Пријава на конкурс са потребним
документима заједно са одштампаним пријавним формуларом се доставља у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „18. октобар“, Ново Орахово, Петефи Шандора 9. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/567-700

24341 Криваја, Маршала Тита 1
тел. 024/4724-001

Поништава се конкурс за радно место: спремачица,
на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, објављен 25.04.2018. године у листу
„Послови“ број 774, због престанка правног основа за
раписивање истог.

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (док запосленом
мирује радни однос), са 30% радног времена

ОСНОВНА ШКОЛА „18. ОКТОБАР“
24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета), за рад
у одељењима где се настава одвија ма
мађарском наставном језику, са 35% радног
времена
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (,,Сл. гласник РС
- Просвети гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017): професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани
професор биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије-географије,
професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор
географије, мастер професор биологије и географије, мастер
професор географије и информатике, дипломирани географ просторни планер. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма: географија,
дипломирани географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне студије
географије и информатике; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Србије; да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да имају
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-

Наставник историје

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
- Просвети гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017): професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије историје; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар
кандидати треба да доставе: краћу биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
доказ да су стекли средње, више или високо образовање на
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или су
положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе и доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - све у ори-
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гиналу или овереној фотокопији. Доказ да има здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат
доставља пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Пријава на конкурс
са потребним документима и одштампаним пријавним формуларом се доставља у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Криваја,
Маршала Тита 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА

24300 Бачка Топола, Главна 84
тел. 024/715-504

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017)
и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), односно лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2. на основним студијима у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1 подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат
мора да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; да има дозволу за рад
наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен
испит за директора, држављанство Републике Србије и да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидат треба да приложи: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе),
потврду да има најмање осам година година рада у установи образовања, уверење/потврду (оригинал) из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, за кривично дело примања и давања мита; уверење/
потврду (оригинал) из надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности, уверење/потврду (оригинал) из надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подоношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Кан-
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дидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву
на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о његовом раду (извештај просветног саветника).
Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе.
Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, на којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад,
у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да
зна српски језик (оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи на српском језику). Напомена: Документацију
која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене
документације коју је оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака).
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Школа за основно
музичко образовање - Музичка школа, Главна 84, Бачка Топола. За све информације позвати број телефона: 024/715-504.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (док запосленом
мирује радни однос), са 70% радног времена,
за рад у одељењима где се настава одвија на
српском наставном језику
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу стручну спрему
предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017): професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да имају завршене основне академске студије историје; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар
кандидати треба да доставе: краћу биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или
диплому о стеченом образовању, доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ
да су стекли средње, више или високо образовање на језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад или су положили
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе и доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - све у оригиналу или овереној фотокопији.
Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. Пријава
на конкурс са потребним документима заједно са одштампаним
пријавним формуларом се доставља у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу основне школе „Никола Тесла“ Бачка Топола, Фрушкогорска 1. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”

24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-909

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
122., чл.139. и чл.140.став 1.и 2. Закона о основама образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања ( ,,Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015), а то су: 1. одговарајуће високо
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона : на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;
(лице које има завршене ове студије другог степена, мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. На основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 2. дозвола за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога или психолога, 3. да је савладао обуку и да има положен испит за директора установе, 4.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 5. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6. држављанство Републике Србије, 7. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад, 8. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 9. кандидат
за директора установе образовања и васпитања не може
да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да предност за избор директора установе
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од
звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл.140.Закона, оверену копију доказа
о дозволи за рад наставника или стручног сарадника, доказ
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (оригинал или оверена копија), уверење
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања , у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона, оригинал
или оверена копија уверења Привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности , не старије од 30 дана, оригинал или оверена копија
уверења Основног суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога -за кривична дела одређена у чл.7. став 4.
Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015 ) не
старије од 30 дана, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених-достављају лица која су променила
презиме или име након издавања дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, оверену копију
доказа да зна српски језик и језик на којем се изводи образовно васпитни рад, ( оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по про-
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граму одговарајуће високошколске установе), оверену копију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања- достављају лица која су
претходно обављала дужност директора, биографију са кратким прегледом радних ангажовања, предлог програма рада
директора школе. У складу са чл. 123.став 14. Закона кандидат може да достави и оригинал или оверену копију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора у раду. Директор
школе се именује на период од 4 године. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Копије
доказа које се подносе при конкурисању за избор директора
оверавају се од стране надлежног органа,у супротном, неће
се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона
на српском језику , сматра се да је достављањем овог доказа,
доставио и доказ да зна српски језик. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа „Јован Микић”
Суботица (са назнаком „Конкурс за избор директора“), Саве
Ковачевића 16, 24000 Суботица. Информације о конкурсу
могу се добити путем телефона број: 024/548-909, 546-862.
Контакт особа: Мирослав Мујић, секретар школе.

воја. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу школе:
ОШ „Петефи Шандор“, Омладинских бригада 29-31, 24414
Хајдуково, у року од 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Ближа обавештења могу се добити на број
телефона: 024/4758-030.

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139,
140, 143 и чл. 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр 11/2012, 15/2013) и остале опште
услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

24415 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31
тел. 024/4758-030

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, односно испуњава услове за
наставника школе, односно педагога, дозволу за рад наставника, односно стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона за наставника основне школе, дозволу за
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат поред одговарајућег
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона треба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање, 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад у овој установи, а то је мађарски језик. Познавање језика доказује се тако што је средње,
више или високо образовање стечено на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад или је положен испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Наведени услови доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова
под бројем 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ под бројем 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидат уз пријаву подноси и друге доказе: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом
члана 140 Закона; уверење о положеном испиту за лиценцу
наставника, односно стручног сарадника, потврду о годинама
рада после стеченог одговарајућег образовања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
- лекарско уверење (може и из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора,
доставити ново лекарско уверење), уверење о некажњавању
из суда, СУП - а и из привредног суда, уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, извод из МКР
за кандидате који су променили презиме односно име после
издавања дипломе, извештај о стручно-педагошком надзору
о раду кандидата, извештај стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу
који је претходно обављао дужност директора школе, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Сви наведени документи
морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. О
резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од
8 дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког раз-
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ШАБАЦ
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор разредне наставе

за рад у Шапцу и Мишару, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, а најдуже до 31.08.2018. године
2 извршиоца

Помоћни радник

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2018. године

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа документа: краћу биогафију, доказ да има одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре
закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима поднети на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација се
не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци, С. Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник физичког васпитања изабраног спорта

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно место
треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018), као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016,
2/2017 и 11/2017). Члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни
однос, односно да у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик

и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017) прописани су степен и
врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту наставник физичког
васпитања - изабраног спорта), и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, дипломирани професор физичког васпитања и спорта.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе), 2. да је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци); 3. доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, не старије од шест месеци); 4. доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена на српском
језику или уверење одговарајуће високошколске установе
да је лице положило испит из српског језика са методиком,
оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просевете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Цветин Бркић“,
Светомира Алимпића 3, 15356 Глушци.

ОШ „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-215

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одговарајућег
образовања из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3 Закона), треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 139
став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс и то: 1. да има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 (изузетно
и став 3) Закона 2) да има дозволу за рад, односно положен
стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да
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има обуку и положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није
правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању (члан 139 став 1 тачка 3) Закона;
7) да има држављанство Републике Србије; 8)да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова: 1) оверена копија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу
са одредбом чл. 140 став 1 и 2 Закона; 2) доказ о поседовању дозволе за рад, односно положен стручни испит за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника - оверена копија
документа; 3. доказ о поседовању обуке и положеног испита
за директора (уколико га поседује), а изабрани директор који
нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност - оверена
копија документа; 4) доказ о радном стажу у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - оригинал или оверена
копија; 5)доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не
старије од 6 месеци, или оверена копија истог); 6) уверење да
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања - оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци,
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци, или оверену копију истог); 8)доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); 9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника (уколико га
поседује, оригинал или оверена копија); 10) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе (оригинал или оверену
копију докумената), сходно члану 123 став 14 Закона; 11)
преглед радне биографије и предлог програма рада школе. Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и
обавезама директора. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве, уз одређену документацију, достављају се на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању директора школе
од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.

њега није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно
понашање, што онемогућава рад у образовању; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Директор школе бира се на мандатни период од четири године.
Директору школе мирује радни однос за време трајања два
мандата и има право да се врати на послове које је обављао
пре именовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 2) доказ о
поседовању дозволе/лиценце за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 3) доказ о поседовању обуке и положеног испита за директора (уколико га поседује, а изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност, оригинал или оверене копије оба документа); 4) доказ
о радном стажу у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5) доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење,
не старије од 6 месеци); 6) уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (из надлежне
полицијске управе); 7) уверење основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци); 8) уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); 9) доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику); 10)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико га поседује);
11) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који
је претходно обављао дужност директора школе (оверену
копију докумената), сходно члану 123 став 14 Закона о основама система образовања и васпитања; 12) радна биографија
са кратким прегледом кретања у служби и предлог програма
рада школе. Доказ о испуњености услова да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе: Основна школа „Ната Јеличић”,
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5, са назнаком: „Конкурс за директора школе” или лично код секретара. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 015/342-489. О резултатима конкурса кандидати
ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења
о именовању директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.

мање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична
дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног
у складу са законом; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик,
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да има најмање осам година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни
испит); да има положен испит за директора школе (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора дужан је да
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност).

Директор

15000 Шабац, Масарикова 136
тел. 015/352-047
e-mail: oslaza@mts.rs

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење
надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, уверење издато од
надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, уверење Привредног суда
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности - сва 3 уверења
не старија од 6 месеци; уверење о држављанству Републике
Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); фотокопију важеће
личне карте или очитану биометријску личну карту; доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао
на српском језику),кандидат доставља потврду одговарајуће
високошколске установе да је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно- педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује(оверена фотокопија);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима које није старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о поседовању обуке и положеног испита за директора(уколико га
поседује). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања ако га поседује (оверена копија). У
супротном је потребно доставити потврду надлежне школске
управе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе. Поред наведеног кандидат треба у
пријави да наведе биографске податке са кратким прегледом о кретању у досадашњој служби или радном односу као
и податке о стручном усавршавању. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима
достављају се искључиво поштом на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у
секретаријату школе. Додатне информације путем телефона:
015/304 170.

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одговарајућег
образовања из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања, треба да
испуњава и друге услове у складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, о чему документацију доставља
уз пријаву на конкурс: 1) да има одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 и 2, изузетно и став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 2) да има дозволу за рад,
односно положен стручни испит за наставника или стручног
сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директора
школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском пресудом осуђиван
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за

Директор

УЖИЦЕ

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” број 88/2017) и услове прописане Правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: 1) да
има одговарајуће високо образовање за наставника у основној
школи, односно педагога или психолога, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„ЉУБО МИЋИЋ”

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“
15000 Шабац
Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716
на мандатни период од 4 године

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст
1 и 2. чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017) и услове
прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник
РС” број 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе, подручја рада
пољопривреда, производња и прерада хране, односно педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (
мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
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Наука и образовање
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области пеадгошких наука на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
испуњава услове за наставника средње стручне школе, подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране, за
педагога или психолога школе; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; да против њега није покренут кривични поступак,
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања- потврду (у оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања од најмање 8 година; уверење
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уверење надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; уверење Привредног суда
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности- сва ти уверења не старија од 6 месеци; уверење о држављанству
Републике Србије (у оригиналу или оверену фотокопију),
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(у оригиналу или оверену фотокопију); доказ/ уверење да
кандидат има обуку и положен испит за директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију). Пријава која не
буде садржала доказ/ уверење о савладној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном,
а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у
законском року положи испи за директора школе; доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно- васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање
није стекао на српском језику). Кандидат доставља потврду
одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију;
доказ о резултату стручно - педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује (оверена копија). У супротном је потребно доставити
потврду надлежне школске управе да није вршен стручно педагошки надзор кандидата. Доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе (оверена копија). У супротном је
потребно доставити потврду надлежне школске управе
да у периоду његовог мандата ниеј вршен стручно-педагошки надзор школе; биографију, са контакт телефоном
и адресом електронске поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и предлогом програма рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима- лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Посови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
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у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
достављају се у затвореним ковертама на адресу школе,
са назнаком „За конкурс за директора школе“ или предати
лично у просторијама секретаријата школе радним данима
од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176
Поништава се конкурс за радно место наставника
српског језика и књижевности, објављен у публикацији “Послови”, дана 25.04.2018. године

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”
31230 Ариље, Браће Михаиловића 8
тел. 031/891-953

ну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом; знање српског језика и језика на којем се остварује образовно- васпитни профил. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству Републике Србије, или извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија). Докази о провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима
и лекарско уверење се прибављају пре закључења уговора
о раду. Одлуку о избору кандидата донеће се у року од 8
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на
адресу: Техничка школа Косјерић, Светосавска 39, 31260
Косјерић, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Наставник математике

са непуним радним временом (89%), на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чланом 140. и 141. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017) и чланом
6. Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017); да у складу са чланом 142. Закона има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан
образац пријавног формулара, кандидати достављају доказ
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након након дипломирања, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и
уверење или потврду о неосуђиваности. Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу
школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Наставник предметне наставе економска група предмета

на одређено време преко 60 дана, до истека
мандата в.д. директора школе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова, треба да
испуњавају и следеће услове: поседовање одговарајућег
образовања, и то: 1) на студијама другог степена ( мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређеивао високо образовање,
до 10.09.2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-

31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања
из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије ( студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходне завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника или стручног сарадника у школи у
подручју рада ком припада Техничка школа (економија,
право и администрација; електротехника, трговина, угоститељство и туризам; машинство и обрада метала); поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника, поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року од две године од дана ступања на
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно- васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштqање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом, најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “ Послови”. Неблаговремене и нпотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о
држављансту (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених; оверен препис/ фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно- васпитни
рад ( осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима), оверен препис/ фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања ( само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе
( ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима ( необавезно); доказе о својим
стручним и организационим способностима ( необавез-
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но). Документацију доставити на горе наведену адресу,
са назнаком „Конкурс за директора“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона 031/781-645.

ВАЉЕВО
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/226-085

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које: 1) има одговарајуће високо образовање на: а) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; или б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; 2) да испуњава услове за наставника основне школе за предмете који
се изучавају у оквиру плана и програма основне школе,
односно за педагога и психолога школе; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђенха чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; 5) да има
држављанство Републике Србије; 6) да има дозволу за рад;
7) да има обуку и положен испит за директора; 8) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања односно десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. став 1. и
2. Закона о основама система образовања и васпитања; 9)
знање српског језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од ступања
на дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биографске
податке са прегледом кретања у служби; оверен препис
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверен препис уверења о положеном стручном испиту
односно лиценци за наставника, педагога или психолога;
потврду о радном искуству - доказ да кандидат има најмање осам година радног стажа у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, односно десет година рада за кондидта који
има одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о оснома система образовања и васпитања ако се на
конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); доказ
о психичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (оригинал лекарско уверење, не старије од
шест месеци) ; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора; потврду-уверење о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
за кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); доказ о положеном испиту за директора
установе (лиценце за директоре); извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља
краћу изјаву на околност недостављања извештаја); свој
Програм рада за наредни мандатни период; остала документа за која кандидат сматра да су од утицаја на доношење одлуке о избору; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Комисија за
избор директора, извештај о спроведеном поступку доставља Школском одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка, а Школски одбор сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за
избор директора доставља министру у року од осам дана
од дана достављања извештаја Комисије. Министар у року
од 30 (тридесет) дана од дана пријема наведене документације, врши избор директора и доноси решење о његовом
именовању о чему ће школа обавестити лица која су се
пријавила на конкурс. Пријаве са доказима о испуњености
услова доставити у року од 15 дана од дана објављивања
на горе наведену адресу са назнаком “Прија на конкурс за
директора школе”поштом или лично секретаријату школе.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “КАЈА”
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Кувар

на одређено време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, занимања кувар;
потребно је да кандидати: имају здравствену и психофизичку способност за обављање послова и рад са децом,
држављанство Републике Србије и да нису осуђивани. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци или трајни са холограмом, оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, биографију. Податке о
неосуђиваности кандидата прибавља установа. Доказ о психичкој, физичкој и здрвственој способности за рад са децом
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријве са биографијом (обавезно са контакт телефоном) доставити лично или путем поште на горе наведену
адресу, са назнаком “Конкурс за кувара”.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ“
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за
наставника, васпитача и стручног сарадника, у складу са чл.
139 и 140 став 1 тачка 1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017): 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и
то студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима које су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дозвола за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника - положен стручни испит за
наставника васпитача и стручног сарадника (лиценца), да је
прошао обуку и има положен испит за директора установе,
у складу са законом (изабрани директор који нема положен
испит за директоре, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 наведеног Закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање 10
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног сдаобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; доказ да има
држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик на
којем остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарадника (дозвола за рад - лиценца);
оригинал или оверен препис/фоткопију лиценце за директора установе (уколико је нема неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за директора школе); потврду о радном стажу
од најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о држављанству - уверење о држављанству, не

старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
уверење из привредног суда да није правоснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 6 месеци; доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о
поседовању психофизичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима, лекарско уверење не старије
од 6 месеци; уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, сходно члану 123 став 15.
Сви наведени докази се достављају у оригиналу или оверене фотокопије. Докази о испуњености општих и посебних
услова за избор директора установе саставни су део пријаве на конкурс. Рок за пријаву кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Пријава на конкурс за избор директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се
на адресу школе: ОШ „Краљ Петар I Ослободилац“ Корбевац,
17545 Корбевац. Ближа обавештења могу се добити на телефон школе: 017/448-502.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Асистент за ужу научну област Друмски
саобраћај
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет и мастер студије
одговарајућег смера, са просечном оценом најмање 8 (осам)
на сваком од претходних степена студија и уписане докторске
студије.

Предавач за ужу научну област
Технологија намирница животињског
порекла
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен пољопривредни факултет одговарајућег смера, технолошки факултет
одговарајућег смера, 3 године радног стажа у настави.

Предавач за ужу научну област Заштита
животне средине и биотехнологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 или VIII/1 степен стручне спреме, биолошки
факултет одговарајућег смера, магистар или доктор наука из
одговарајуће уже научне области за коју се бира, 3 године
радног стажа у настави.

Предавач за ужу научну област
Рачунарска техника и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, електронски факултет
одговарајућег смера, магистар из одговарајуће уже научне
области за коју се бира, 3 године радног стажа у настави.

Виши предавач за ужу научну област
Заштита животне средине и технолошко
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, технолошки факултет
одговарајућег смера, факултет за екологију и заштиту животне средине, доктор наука из одговарајуће уже научне области
за коју се бира, 5 година радног стажа у настави и 3 године
радног стажа у звању предавача.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање су прописани чл. 73, 74 и 84 Закона о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак
научних и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству) подносе се на адресу: Висока
школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
17500 Врање, Француска бб
тел. 017/404-220

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које треба да испуњава услове прописане чл. 139. и чл. 140.
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, број 88//2017)- даље Закон, и то: 1. да има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога (чл. 140. ст. 1. и 2. Закона), односно са одговарајућим образовањем стеченим на: I) студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета: студије другог
степена из области педагошких наука или инердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинију целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, у
ком случају лице мора да има завршене студије првог из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета, II) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Учесник конкурса (кандидат) уз
пријаву треба да поднесе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
испита за лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (лиценца за директора),
уколико је поседује; уверење о држављанству не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених (трајно важећи);
уверење из надлежне полицијске управе о неосуђиваности за
кривична дела наведена у тачки 4. услова и непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци; уверење
из надлежног привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 6 месеци (доставља само кандидат који је обављао дужност); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци; потврду установе о радном искуству од
најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
познавању српског језика на ком се и изводи образовно-васпитни рад (доставља само кандидат уколико није стекао одговарајуће образовање на српском језику); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доставља само кандидат који је предходно
обављао дужност директора установе); краћа биографија са
прегледом кретања у служби, план рада за мандатни период и доказе о својим организационим способностима (необавезно); извештај просветног саветника као доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (кандидат који
није имао стручно-педагошки надзор у свом раду, то треба да
наведе у својој пријави). Потребна докуменација се доставља
у оригиналу или овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Изузетно, уколико се на конкурс не пријви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140. ст.
1. и 2. Закона, дужност директора може да обавља и лице
које има одговарајуће образовање из чл. 140. ст. 3. Закона
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег васпитања. Кандидат за директора не може
да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела наведена у тачки 4. услова. У
вези са тим у току избора се од кандидата може затражити
да достави одговарајући доказ да против њега није поктрнут
кривични поступак. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаву
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са потребном документацијом доставити у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“,
на адресу школе: ОШ „Светозар Марковић”, Француска бб,
Врање. Неблаговремена и непотпуна пријава неће бити разматрана. Избор директора се спроводи по поступку у складу
са Законом, а о изабраном директору се обавештавају учесници конкурса. Додатне информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на тел. 017/404-220.

ВРШАЦ

технолошког развоја, потписану биографију кандидата, доказ
о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења), доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал/оверена копија уверење о држављанству),
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон:
013/831-700. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа
„Чаролија“ Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

Васпитач

са 80% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије) или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потписану биографију кандидата, доказ
о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења), доказ о држављанству Републике
Србије (оригинал/оверена копија уверење о држављанству),
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурс: дипл.
правник Миљана Ђура, секретар установе, контакт телефон:
013/831-700. Пријаве послати на адресу: Предшколска установа „Чаролија”, Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел: 013/831-700

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу средњу школску
спрему са звањем медицинска сестра - васпитач (IV степен
стручне спреме) или вишу школску спрему, односно високу школску спрему на студијама првог степена (основне
струковне студије ) на којима је оспособљен за рад са децом
јасленог узраста - са звањем васпитач (VI степен стручне
спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе; професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани
професор физичког васпитања и спорта - мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер;
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.
ОСТАЛО: Уз пријаву потребно је приложити: краћу биографију, доказ о испуњености услова из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17), оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању, доказ о адреси на којој станује кандидат
(као доказ овог услова кандидат може доставити било који
документ издат од надлежног органа), доказ о знању српског
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на српском језику не треба да доставља додатне доказе
за овај услов), уверење о држављанству РС. Право учешћа
на конкурсу нема кандидат који је осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца или који је
осуђен за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело давање или примање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду
дужан је да достави уверење о здравственој способности за
рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаву са неопходном документацијом слати
на горенаведену адресу. Напомена: на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за
пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу
„Ново на сајту”.

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16
тел. 019/732-034

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/17 и 27/18-др. закони, даље: Закон), као и Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/15) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, у смислу чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено: на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, уз завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
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Наука и образовање
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. год. 1)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има
држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 5) да има
одговарајуће радно искуство на пословима образовања и васпитања, и то најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (стручни испит или лиценца); 7) да је
савладао обуку и да има положен испит за директора установе (лиценца за директора).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе
подноси доказе о испуњености услова за избор директора, у
складу са законом и подзаконским актима и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда,
уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, не
старији од 30 дана); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона (уверења основног и вишег суда, не старија
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство Републике
Србије (уверење, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
радном стажу на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (потврда о радном стажу
у установи, оригинал); доказ о знању српског језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад (важи за кандидате који
су одговарајуће образовање стекли на другом језику); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) или
потписану изјаву кандидата да није имао стручно-педагошки
надзор у раду, дату под кривичном и материјалном одговорношћу; уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (оверена фотокопија извештаја о
спољашњем вредновању школе, уколико га је било); краћа
радна биографија; оквирни план рада за време трајања
мандата (није обавезно). Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном (правилник о полагању испита за директора школе није још донет,
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року
положи испит за директора - две године од дана ступања на
дужност). Напомена: а) доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима- лекарско
уверење, доставља се пре закључења посебног уговора о
међусобним правима и обавезама из чл. 124 ст. 1 ЗОСОВ-а,
односно пре ступања на дужност директора. Фотокопије
доказа које се подносе при конкурисању за избор директора школе морају бити оверене од стране надлежних органа,
у супротном неће се узимати у разматрање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Школа
нема обавезу да пријављеним кандидатима враћа приложену
документацију. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: Књажевачка гимназија, Карађорђева 16, 19350 Књажевац, са назнаком:
„Конкурс за избор директора - за конкурсну комисију”. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Конкурс ће спровести комисија за
избор директора, коју именује Школски одбор. О резултатима
конкурса кандидат ће бити обавештен након пријема решења
о именовању директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Информације о конкурсу могу
се добити путем телефона 019/732-034.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБА НЕШИЋ”
19000 Зајечар, Доситејева 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122., 139. и чланом 140.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017 даље: Закон) и то: да има одговарајуће
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
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предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука( у
ком случају, уз завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзирана изречену кривичну санкцију и за које
није утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана
139. став 1. тачка 3) Закона; које није правноснажно осуђено
за привредни преступ у вршењу раније дужности, у складу
са Законом и подзаконским актима; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит или
лиценца); које има обуку и положен испит за директора (с
обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког
развоја није организовало полагање испита за директора
школе, пријава без овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); да има одговарајуће
радно искуство на пословима образовања и васпитања, и то
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
подноси доказе о испуњености услова за избор директора
у складу са Законом и подзаконским актима, и то: доказ о
стеченом одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1. и
2. Закона, за наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога и психолога (оверена фотокопија дипломе); доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење - не старије од шест месеци); доказ да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда,
уверење или други документ издат од стране МУП-а РС - не
старији од 30 дана); доказ да канидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење привредног суда - не старије од 30 дана); доказ
да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење
- не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу – оверена фотокопија или оригинал); доказ о познавању српског језика, као
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен по програму
одговарајуће високошколске установе); доказ о поседовању
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(оверена фотокопија потврде, уверења или другог документа о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу);
доказ о обуци и положеном испиту за директора (уколико
кандидат то поседује, а у супротном изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност, због чега
се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сматрати
непотпуном); доказ о радном искуству на пословима образовања и васпитања (потврда или уверење - посебно из сваке установе, односно за сваки период, уколико је кандидат
био запослен у више установа на одговарајућим пословима).
Осим наведеног, кандидати достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то: краћа радна биографија
и предлог програма рада школе за време мандата. доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника - уколико га кандидат поседује); резултате стручно-педагошког надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања установе (дужан је да
достави кандидат који је претходно обављао дужност директора установе); доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела из члана 139. став 1.
тачка 3. Закона (уверења основног и вишег суда - не старија
од 30 дана); По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља министру
ради доношења одлуке о избору директора. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препорученом
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, док
се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-

ти у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама
школе или предати препорученом поштом на ОШ ”Љуба
Нешић” Доситејева бр. 2, 19000 Зајечар, са назнаком “За
комисију за избор директора”. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број 019/442-416.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „1. ОКТОБАР“
Ботош, Тозе Марковића 77

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које
испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139
став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2 Закона, услове за избор
директора прописане чл. 1-7 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015 - у даљем тексту: Правилник)
и које има образовање прописано Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и
2/17 и 11/2017). За директора школе може да буде изабрано
лице: 1. које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона за наставника основне школе, за педагога и психолога, које има образовање прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи или Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи, односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; 3. да има обуку
и положен испит за директора школе; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
6. да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности или за кривична дела у
складу са Законом и Правилником, односно да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се установи. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови“. Потребна документација:
1) оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; 2) оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту или доказ
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); 3) оригинал или оверена фотокопија потврде којом се
доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања; 4) оригинал или
оверена фотокопија лекарског уверења о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима - доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора; 5) оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 6) оригинал или оверена фотокопија дипломе или
уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверена фотокопија потврде или
уверења о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; 7) оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело и оригинал или оверена фотокопија
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уверења надлежног Привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, у складу са Законом и Правилником. Уверења под тачком 7 не смеју
бити старија од дана објављивања конкурса. Уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или
оверену копију). Уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да
достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену
копију). Напомене: (1) У складу са чланом 5 Правилника, предност за избор директора установе образовања и васпитања
има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из
области образовања (педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши педагошки саветник, високи педагошки саветник). Уколико кандидат има стечено звање у складу
са прописима из области образовања, доставља доказ о томе
(оригинал или оверену фотокопију решења о стеченом звању).
(2) С обзиром да Министарство просвете Републике Србије није
организовало обуку и полагање испита за директора, пријава
која не садржи доказе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат положи испит за директора у року
прописаним Законом. (3) Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће
високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када
је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра.
Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Основна школа „1. октобар“
Ботош, Тозе Марковића 77, Ботош.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНКО КРСТИН“

мета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године.

Радојево, Карађорђева 8

Дефектолог - васпитач, са децом са
сметњама у развоју у развојној групи

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (трудничко
боловање), односно до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, са 35% норме часова
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
да је врста стручне спреме наставника историје у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду); да има држављанство Републике Србије;
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017)
- доказ прибавља кандидат од МУП-а; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима на захтев
школе извршиће Национална служба за запошљавање. Кандидат треба да приложи пријаву, чији формулар може преузети
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, молбу за пријем у радни однос и CV, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), оверену фотокопију
исправе којом доказује да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање), доказ да није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017),
не старије од 6 месеци, доказ о познавању српског језика (подносе кандидати који нису стекли диплому на српском језику),
фотокопију личне карте. Документа морају бити у оригиналу
или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се шаљу на адресу школе: Основна школа „Станко Крстин“, 23221 Радојево, Карађорђева 8.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог - продужени
боравак

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови у погледу степена и врсте образовања. За рад у основној школи за образовање и васпитање
ученика са сметњама у развоју - ментално ометених у развоју, на
пословима: наставник дефектолог - продужени боравак, кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз
претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу пред-

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За рад на пословима: дефектолог - васпитач са
децом са сметњама у развоју у развојној групи - лице са одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистичке
академске студије) и лице са одговарајућим високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири
године - дефектолог - васпитач, у складу са Законом (члан 39
став 1 тачка 6) Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010 и 101/2017).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена,
2. оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања, а која су наведена у тексту конкурса, које издаје
Министарство унутрашњих послова, надлежна полицијска управа, 3. оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије, 4. кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, доставља оверену фотокопију уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе, 5. оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни формулар са документацијом
траженом конкурсом, а којом се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос за рад на оглашеним радним местима,
кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9.
мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За
конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно пријавни формулари, неће се
разматрати.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Менаџмент
УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање редовног професора може бити изабрано лице које испуњава услове из
члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Техничког
факултета „Михајло Пупин” Зрењанин. Пријаве са прилозима
(докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене
фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном
звању, списак објављених научних и стручних радова, књиге
и сами радови подносе се Факултету у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички
факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са
назнаком: „За конкурс“, контакт телефон: 023/550-501.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Пријем у радни однос на одређено
време, ради замене запослене преко 60
дана (до повратка са боловања), са 85%
радног времена - 1 извршилац, и то:

- са 40% радног времена као наставник
музичких облика у средњој музичкој школи
- са 40% радног времена као наставник
историје музике са упознавањем музичке
литературе у средњој музичкој школи и
- са 5% радног времена као наставник теорије
музике у основној музичкој школи
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
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Наука и образовање
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају школи. Ближи услови у
погледу степена и врсте образовања наставника за послове
за које је конкурс расписан предвиђени су Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/2015, 11/2016
и 2/2017), односно Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 18/13), за рад на радном
месту: наставник музичких облика: дипломирани музичар,
усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент
или музички педагог, дипломирани композитор, дипломирани музиколог, дипломирани музички педагог, дипломирани
музичар - педагог, професор солфеђа и музичке културе,
професор музичке културе, дипломирани диригент, академски музичар - композитор, мастер теоретичар уметности професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог,
музички педагог или музиколог, мастер композитор, мастер
музички уметник - професионални статус: диригент, наставник историје музике са упознавањем музичке литературе:
дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог,
етномузиколог, диригент или музички педагог; дипломирани музиколог, дипломирани етномузиколог, дипломирани
диригент, дипломирани композитор, дипломирани музички
педагог, дипломирани музичар - педагог, професор солфеђа
и музичке културе, професор музичке културе, мастер теоретичар уметности - професионални статус: музички теоретичар, етномузиколог, музички педагог или музиколог,
мастер композитор, мастер музички уметник - професионални статус: диригент, наставник теорије музике у основној
музичкој школи: дипломирани музичар, усмерење музички
педагог, композитор или етномузиколог, академски музичар
- композитор, професор солфеђа и музичке културе, професор солфеђа, дипломирани музички педагог, дипломирани
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани композитор, дипломирани диригент, дипломирани музиколог,
дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар уметности, професионални статус:
музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог,
мастер музички уметник, професионални статус - диригент,
мастер композитор. Кандидат уз пријаву треба да поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставиће се пре закључења уговора, радну биографију - пожељно. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић“,
Трг слободе 7, 23000 Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7
Поништава се део конкурса објављеног 28.3.2018.
године у публикацији НСЗ „Послови“ број 770, за радно место: наставник стручно-теоријских предмета за
рад у средњој музичкој школи са 85% радног времена, и то: са 40% радног времена као наставник музичких облика, са 40% радног времена као наставник
историје музике са упознавањем музичке литературе
и са 5% радног времена као наставник читања партитура са основама дириговања, на одређено време
ради замене запослене до повратка са боловања. У
осталом делу конкурс остаје непромењен.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Житиште, Иве Лоле Рибара 4
тел. 023/822-225

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) да има стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студијама у трајању од три
године или више образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17). Уз пријавни формулар кандидат треба да
достави: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издатао од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија). Доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Десанка Максимовић“, Иве Лоле Рибара
4, 23210 Житиште, са назнаком „За конкурс“, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број телефона:
023/822-225.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

1. Стручни сарадник - педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017), члану 6 став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017
и 3/2017), као и да испуњава истоветно утврђене услове у
општим актима школе, и то: 1) да има одговарајуће високо образовање, те да има следећи стручни назив за занимање за радно место: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер; 2. да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-

циплина стечено на високошколској установи у току студија
и након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да је држављанин РС; 6. да зна језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да
има извршену проверу посебних способности сходно чл. 154
ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања.
Ови услови доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. У пријави на конкурс кандидат је
дужан да приложи: 1. одштампани примерак пријавног формулара који се попуњава на званичној интернет страници
Министарства; 2. фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. додатак дипломи или потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи у складу са ЕСПБ; 4. уверење о држављанству;
5 извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се
пре закључења уговора о раду од стране изабраног кандидата; 6. извештај из казнене евиденције МУП-а; 7. извод из
матичне књиге рођених. Фотокопије приложених докумената морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7
не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава са
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на
адресу: Основна школа „Братство јединство“, Улица маршала Тита 28, 23205 Бело Блато.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”
23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 33,33%
радног времена, у другом циклусу основног
образовања и васпитања
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
и 113/17) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у члану 3
став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, а то су: 1.да има одговарајуће образовање и то:
А) високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или Б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.
године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (члан 142. став 1. Закона).
Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и
стручни сарадник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142.
став 1. Закона. Послове наставника, васпитача и стручног
сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и
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стручног сарадника може да обавља: 1.приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи);
2.лице које испуњава услове за наставника, васпитача и
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 3.лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи); 4.сарадник
у предшколској установи ( ако има образовање из члана
142 Закона); 5.педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из енглеског језика може да
изводи лице које је стекло високо образовање и то: 1) професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; 2) диплопмирани професор енглеског језика
и књижевности; 3) мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик); 4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил енглески језик); 5) дипломирани филолог
англиста – мастер; 6) мастер професор језика и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура). 2.
Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. Да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица

или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство републике србије; 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. уз
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1.пријавни формулар; 2. доказ о одговарајућем високом образовању; А) оверена фотокопија дипломе/уверења
траженог степена и врсте образовања; Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска
установа или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту/испиту за лиценцу- за оне кандидате који
то поседују); 3.уверење о држављанству-оригинал или
оверена фотокопија; 4.извод из матичне књиге рођених –
оригинал или оверена фотокопија; 5.доказ да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.) који није старији од
6 месеци – оригинал или оверена фотокопија; 6.доказ да је
стекао образовање на српском језику или је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; (диплома/уверење издато на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 2. сматра се доказом
о знању српског језика под тачком 6); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотоко-

пију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. ***услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа за наставника
енглеског језика у Публикацији „Послови”. Пријаве слати
на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са
назнаком „за конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се директору школе на телефон 023/867-001.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Одржан Сајам запошљавања LINK2job

ФОКУС НА МЛАДИМ КАДРОВИМА
На штанду Националне службе за запошљавање представљени су програми додатног
образовања и обука - програм стручне праксе, обуке за тржиште рада, обуке на захтев
послодавца, функционално основно образовање одраслих

С

ајам запошљавања LINK2job, који је
одржан у београдском хотелу „Метропол“, отворили су члан Градског већа
Драгомир Петронијевић и Синиша
Кнежевић, заменик директора Филијале за
град Београд НСЗ. Четврту годину заредом
Центар за развој каријере организује овај
сајам уз подршку Града Београда и Националне службе за запошљавање.
„Ово је једна од многобројних акција у чијој
реализацији учествујемо заједно са Националном службом за запошљавање и другим партнерима Савета за запошљавање. У овом моменту
је у Београду 84.500 незапослених, што значи да
постоји перманентан пад незапослености, отвара се све више радних места, уводи се све више
стручних пракси које су плаћене и кроз које можете у року од 6 месеци до годину дана да стекнете потребна знања и вештине, а тиме и шансу
да се запослите“, поручио је Петронијевић.
На штанду Националне службе за запошљавање представљени су програми додатног
образовања и обука - програм стручне праксе,
обуке за тржиште рада, обуке на захтев послодавца, функционално основно образовање одраслих.
„Међу јавним позивима Националне службе за запошљавање издвојио бих програм стручне праксе, који ове године садржи једну новину
у односу на прошлу, јер је тада програм реализован само за приватне послодавце, док су ове године укључени и послодавци из јавног сектора.
У програм стручне праксе се укључују незапос-

лена лица која се први пут радно оспособљавају
за занимања за која су стекла одређена знања
и вештине. То је на неки начин волонтирање уз
посредовање државе, односно помоћ у стицању
практичних знања како би млади могли самостално да обављају делатности за које се обучавају“, казао је Кнежевић.

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И ECDL-А
Велико интересовање на LINK2job сајму запошљавања и ове године изазвали су бесплатни курсеви енглеског језика и основног познавања рада на рачунару. Сви који су посетили
сајам могли су да се пријаве и на поклон су добили онлајн похађање курса по жељи. Током
сајма одржане су и корисне радионице са циљем да помогну кандидатима да на следећем
разговору за посао имају много више знања и самопоуздања.
Захваљујући ITAcademy Дизајн студију, сви заинтересовани су могли да добију и професионалну фотографију за свој CV.
Како би посета овом сајму била јединствено искуство, посетиоци су имали на располагању Job Box и Laptop Corner, Social Network Corner, где су на лицу места могли да поразговарају са људима који су запослени у HR-у, да симулирају разговор за посао и добију савете о томе где греше и шта треба да промене, али и да искористе савремене технологије да
прате актуелну понуду послова и аплицирају.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Редовно посећујем сајмове запошљавања.
Сматрам да су веома корисни и прилично добро конципирани, те да представљају изузетну
могућност за проналажење посла, посебно за
младе људе. Једном приликом сам на сајму запошљавања добила и посао у ‚Максијевој‘ продавници, који ми је донео велико искуство“, рекла
нам је Љиљана Арсиновић, која је пријављена на
евиденцију незапослених Националне службе.
Студент ЕТФ-а Ратко Миладиновић каже
да је први пут на сајму запошљавања и настоји
да стекне искуство у томе како доћи до запослења, програма стручне праксе и слично.
На сајму су се представили бројни послодавци: ДДОР осигурање, Пештан, Галеника, Нелт,
Еду ТВ, Менаџмент центар Београд и други истакнути привредници, укупно 40 учесника са
понудом од преко 300 радних места.
„Први пут учествујемо на сајму запошљавања. Од новембра 2017. године смо део велике
мултинационалне компаније из Бразила, због
чега морамо мало да изменимо кадровски потенцијал. Зато смо се већ пријавили и за учешће
на наредном сајму запошљавања, који ће бити
одржан у септембру ове године. Такође, финансирали смо нове програме и неке стартапове, у
циљу стручног обучавања младих људи, како
би добили запослење код нас у компанији. Фокус
нам је на младим кадровима, јер нам је до сада
просек старости запослених био 47-48 година, па
желимо мало да освежимо наше редове“, објаснили су нам представници „Галенике“ АД.
Како наглашавају организатори, циљ сајма
LINK2job није само да постане највећи регионални догађај овог типа, него и да на најефикаснији
начин допринесе стварању квалитетних веза
између посетилаца и компанија излагача, на
обострану корист. На тај начин доприноси се решавању горућих проблема: незапослености са
једне стране и недостатка квалитетног радног
кадра у компанијама, са друге. К.Ј./Т.С./Б.Ч.
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Сајмови запошљавања у Србији

САРАДЊОМ ДО ВЕЋЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

Национална служба за запошљавање наставља са организацијом пролећних сајмова
запошљавања широм Србије. Сајмови су једна од најпопуларнијих мера активне
политике запошљавања и бележе одличне резултате када је у питању смањење
незапослености у локалној средини. Све је веће и интересовање послодаваца
за учешће на сајмовима, а компаније које једном на овај начин обезбеде раднике
обавезно се поново пријављују, јер се увере да је ово један од најбољих видова за избор
кадрова, али истовремено и за промоцију свог предузећа. Сајмове Национална служба
организује заједно са локалним самоуправама, потврђујући да само сарадњом свих
партнера на тржишту рада проблем незапослености може бити трајно решен
У Неготину понуђено 116 слободних послова
Филијала Бор НСЗ организовала је 10. сајам запошљавања у Неготину. Председник Општине Неготин Владимир Величковић и директорка Филијале Бор НСЗ Соња Станковић су овом приликом истакли
значај сајмова запошљавања како за незапослене и послодавце, тако
и за локално тржиште радне снаге. Указано је и на значај локалних
планова запошљавања као инструмента којим свака средина решава приоритете у локалној политици запошљавања. Упућен је позив
послодавцима и незапосленима да се укључе у програме и мере запошљавања и искористе њихове погодности. На сајму је учествовало
29 послодаваца који су исказали потребе за запошљавањем 116 лица
различитих занимања, превасходно из сфере услуга. Најтраженији су
били: комерцијалисти, продавци, месари, конобари, кувари, геронтодомаћице, помоћни бравари, саветници за осигурање живота и неквалификовани радници.

Рекордна посета у Новом Пазару
У сали Дома омладине у Новом Пазару одржан је 13. по реду сајам
запошљавања. Сајам је званично отворила председница Скупштине
града Новог Пазара Ифета Радончић, која је нагласила да је ове године
Град Пазар из свог буџета издвојио 10 милиона динара за подстицање
запошљавања теже запошљивих лица са евиденције незапослених.
Начелник програма запошљавања и додатног образовања у новопазарској филијали НСЗ Мирзет Бектовић је истакао да су сајмови одлична прилика за незапослене да у директном контакту са послодавцимa провере ниво својих компетенција и вештина које морају имати
да би били што конкурентнији на веома захтевном тржишту рада. Он
је додао да је овај сајам рекордан по посећености, јер је било присутно
више од 1.600 незапослених и 40 еминентних послодаваца.
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„Ми имамо одличну сарадњу са Филијалом Нови Пазар НСЗ. До
сада смо имали одличне препоруке што се тиче одабира кадрова од
стране саветника из НСЗ. Велики број тих радника је и остао да ради
у нашој фирми. И од овог сајма очекујемо одличне ефекте“, истакла је
Катарина Нешовић, представница фирме „Mujen lux“.
Штандове на сајму ове године су имале велике фирме које успешно послују и одлично сарађују са Филијалом Нови Пазар: Фабрика намештаја Нумановић СНС, Далас намештај, АД Украс, АД Путеви - Нови
Пазар, ДОО Мизан и др.

Препород текстилне индустрије у Пироту

На пиротском сајму учествовао је 31 послодавац из Пирота, Бабушнице, Димитровграда, Беле Паланке, Београда, Пријепоља, са укупном понудом од преко 300 радних места. Највећа потражња била је за
радницима текстилне струке, пре свега шивачима. Више од 100 шивача
тражили су послодавци: Е-Миролио, Вибо, Малевос, Кармод интернационал, Костић, Меркатус текстил, Лисца из Бабушнице, Трендтекс
из Пријепоља (за рад у Белој Паланци) и други. Углавном су били тражени кандидати са одређеним радним искуством, знањем и вештинама за рад на технички савременијим машинама, како би по квалитету
израде производа прозвођачи могли да одговоре захтевима иностраног
тржишта. Међутим, с обзиром на изражену дефицитарност овог кадра,
постоји и интересовање за програм обуке на захтев послодавца.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ ПАЗАРУ
Град Нови Пазар и Филијала Нови Пазар НСЗ, у сарадњи са основним и средњим школама, успешно су организовали седми по реду
традиционални Сајам образовања. Прилику да се информишу о
расположивим образовним профилима, као и да лакше одлуче
у ком правцу даље да наставе своје школовање, искористили су
ученици завршних разреда из 15 основних школа. С друге стране
се у најбољем светлу представило 8 средњих школа.
Сајам је отворио градоначелик Новог Пазара Нихат Бишевац,
поручивши младима да своју будућност планирају осмишљено,
бирајући она занимања која ће им омогућити да лакше дођу до
посла.
„Желимо да свршеним основцима, у тренутку када доносе једну од најважнијих животних одлука, предочимо могућности које
имају. Они ће уз консултације са својим родитељима и наставницима, а у складу са афинитетима, одабрати средњу школу коју ће
похађати и на тај начин можда већ одредити будуће занимање“,
истакао је градоначелник.
О значају оваквих манифестација говорио је и директор Филијале
Нови Пазар НСЗ Фахрудин Ђекић, који је истакао да је ово најадекватнији начин за будуће средњошколце да на једном месту
прикупе информације о свим актуелним образовним профилима
које нуде средње школе.
„На овај начин смо омогућили да се старији основци упознају
са понудом средњих школа, али је битно да су им на овај начин
доступне и информације који се то профили највише траже на тржишту рада“, истакао је Ђекић.
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Први пут на сајму запошљавања била је фирма „Сербпакиџинг“ д.о.о.,
која се бави производњом пластичне амбалаже. Штанд је имао и послодавац „Е-Миролио“ д.о.о. који је након куповине предузећа „АХА Мура Први
мај“ Пирот у стечају и „Интертекст“ из Димитровграда и појављивања на
јесењем сајму запошљавања прошле године, упослио више од 200 радника у производњи модне конфекције. На овом сајму су тражили 30 шивача.
Велико интересовање било је и на штанду „Делта аграра“ д.о.о., који је исказао потребе за ангажовањем сезонских радника у пољопривреди, односно берби јабука на плантажама у Челареву, док је „Мундорама“ тражила раднике који ће бити ангажовани на преради воћа, пријему сировина
и контроли квалитета. Војска Србије има потребу за попуном одређеног
броја формацијских места, као што су болничар, везиста или радиотелеграфиста, возач моторног возила, стрелац, снајпериста...

Добра пословна клима у Прибоју
Националнa служба за запошљавање - Филијала Пријепоље била
је домаћин веома посећеног Сајма запошљавања у Прибоју. На сајму
су учествовала 22 послодавца, који су исказали потребе за запошљавањем економиста, књиговођа, шпедитера, оператера на ЦНЦ машинама, ИТ инжењера, шивача, трговаца,... Послодавци су понудили
преко 100 слободних радних места.
„Захваљујући реализацији мера активне политике запошљавања, у
прошлој години запослило се око 700 лица у општинама које покрива
пријепољска филијала НСЗ, што је значајно утицало и да се у општини
Прибој број незапослених у односу на исти период претходне године
смањи за 6%“, рекла је директорка Филијале Пријепоље НСЗ Ана Пејовић.
Председник Скупштине општине Прибој Борис Мрдовић је нагласио
да је сарадња између Филијале Пријепоље НСЗ и локалне самоуправе
веома добра и захвалио се на свим активностима које се спроводе ради
решавања проблема незапослености у општини Прибој, изразивши уверење да ће сарадња и даље бити на високом нивоу, како би се кроз реализацију заједничких активности смањивао број незапослених.
„У општини Прибој се поправља пословна клима. Отварањем
пословне зоне и доласком страних инвеститора ствара се простор за запошљавање младе стручне радне снаге. Са ФАП корпорацијом а.д., која
треба да постане део наменске индустрије Србије, потписан је споразум о
финансирању програма стручне праксе из буџетских средстава општине
за око 40 младих стручних кадрова - приправника, у циљу побољшања
кадровске структуре у овом колективу“, рекао је Мрдовић.

Пословна зона у Ковачици
У просторијама Месне заједнице Ковачица 19 послодаваца је понудило 226 радних места за раднике различитих занимања и квалификација. Сајам су отворили председник Општине Ковачица Милан
Гарашевић и директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.
Највећа потражња била је за помоћним и неквалификованим
радницима. Такође, значајан број незапослених посао je могао да нађе
у производним и грађевинским занимањима, затим као шивачи или
агенти осигурања. Ове године је постојало интересовање послодаваца и за запошљавање болничара неговатеља, медицинских сестара,
перача аутомобила и сл. Неколико радних места је било резервисано
и за особе са инвалидитетом, као што су књижничари, комунални хигијеничар и вртлар.
Председник Општине Милан Гарашевић је истакао да су овакви
сајмови конкретан корак у смањењу незапослености и најавио планове за оснивање пословне зоне.
„Ове године ће бити готова пројектно-техничка документација.
Имајући у виду да такву врсту пројеката подржава и Влада Републике
Србије и АП Војводина, верујем да ћемо добити средства и коначно направити прву радну зону за могућност довођења првих озбиљних инвеститора. Што се послодаваца тиче, локална самоуправа константно
пружа помоћ и ускоро се очекује запошљавање око 50 људи код локалних послодаваца“, истакао је Гарашевић.
„Мислим да се ствари крећу у добром правцу, у току је и реализација мера по локалним акционим плановима запошљавања, као и јавни
позиви Републике Србије. Велики број послодаваца подноси захтеве за
нова радна места. Ускоро крећемо и са обукама за тржиште рада, што је
шанса за неквалификована лица којих је велики број на евиденцији незапослених“, рекао је директор панчевачке филијале НСЗ Ђорђе Лукач.
Највише радних места је понудила немачка фирма „Draxlmaier
Automotive“ д.о.о. из Зрењанина, којој треба 100 радника у производњи, па је на њиховом штанду владало велико интересовање.

Први сајам у сарадњи са Градом Врање

Филијала Врање Националне службе за запошљавање организовала је први сајам у сарадњи са Градом Врање, а догађају су присуствовали директор НСЗ Зоран Мартиновић и градоначелник Слободан
Миленковић.
Градоначелник Слободан Миленковић је истакао да на евиденцији у Врању има 6.851 лице, што је знатно мање у односу на 2017.
годину и подсетио да град има знатно већи број новоотворених привредних друштава. „Управо заједнички наступ града, привредника,
Бесплатна публикација о запошљавању

филијале и Националне службе утицао је на повећање броја запослених у граду“, закључио је градоначелник.
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић је нагласио да је у Србији број незапослених смањен за 10 одсто, а
у Врању за 17 и додао да је Град Врање у буџету предвидео 12 милиона динара за локалне акционе планове запошљавања.
„Послодавци очекују да ће наћи раднике за које су заинтересовани, иако примећују да нема довољно младих квалификованих људи у
обућарству и индустрији намештаја. Незапослени такође очекују да
ће наћи одговарајућег послодавца“, рекао је Мартиновић, нагласивши
да се на оваквим сајмовима сагледавају потребе обе заинтересоване
стране, а кроз обуке и преквалификације које финансира Служба за
запошљавање настоји се да се усагласи структура радне снаге са потребама тржишта.
Директор врањске филијале НСЗ Дарко Јанковић је овом приликом нагласио да се на оваквим сајмовима уобичајено запосли око 30
одсто заинтересованих, међутим, у последњих неколико година примећено је да чак 70 одсто заинтересованих нађе посао преко сајмова
запошљавања.
На врањском сајму 22 послодавца су понудила 250 слободних радних места. Традиционално, највећи број послодаваца био је из обућарске и столарске делатности, као и из области текстилне индустрије.

Смањење незапослености у Вршцу

На Сајму запошљавања у Вршцу су се представиле 34 фирме, које
су исказале потребе за запошљавањем 231 радника са територије
Вршца, Беле Цркве и Пландишта. Тражени су: технолози, фармацеути, металостругари, кондитори, средња машинска струка, медицинске сестре, хемијска струка, електротехничари, машински инжењери,
техничари, биотехнолози,...
„У последње 3-4 године имамо тенденцију смањења броја незапослених на евиденцији. Тренутно је на евиденцији 8.712 незапослених, од којих 4.470 у граду Вршцу, у општини Бела Црква 3.051, а у
општини Пландиште 1.191 лице. Ако упоредимо са истим периодом
прошле године, на евиденцији имамо 1.282 лица мање“, истакла је директорка Филијале Вршац НСЗ Наташа Вулић.
Директорка Покрајинске службе Снежана Седлар је пожелела добродошлицу учесницима сајма и изразила наду да ће сви присутни
послодавци запослити целокупан број тражених кандидата и да ће се
за понуђене послове пријавити довољан број незапослених. Покрајина
је за 2018. годину за подстицај запошљавања издвојила 120 милиона
динара.
У име локалне самоуправе незапосленима се обратио члан Градског већа за привреду Мирослав Ступар, изразивши уверење да ће
уследити бројна запошљавања у скорије време, с обзиром да се отвара
Тржни центар „Stop&Shop“, а у најави је и отварање „Лидла“, где би
требало да се запосли око 200 радника.
Прес НСЗ
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Српско винарство (II део)

ФАБРИКА ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ
Имамо стручњаке за виноградарство који не знају како се производи вино и
винаре који не знају како се производи грожђе, а једно без другог не може. Када
се ове области обједине тада ће и ниво знања и стручности у нашој земљи да
порасте, што ће се одмах одразити и на квалитет српских вина
У наставку приче о успеху српског винарства разговарали смо са представницима три српске винарије: Винарија „Александровић“ Топола, Подрум „Радовановић“
Крњево и „Рубин“АД Крушевац, од којих су
две узеле учешће на овогодишњем Сајму
винарства PROWEIN 2018 и покушали смо
да сагледамо њихово виђење успеха српског винарства последњих година, као и на
које проблеме наилазе у свом раду.
Према речима Божидара Александовића из Винарије „Александровић“, виноградарство и винарство су једна од ретких грана
привреде која је имала успон у последњих
10 до 15 година. Тај талас успона је кренуо
двехиљадитих година и траје све до данас.
У последњих 15 година у Србији је засађено
7.000-8.000 хектара винове лозе, при чему су
винограде садили како мали произвођачи,
тако и нешто већи. Сада када су ти виногради стигли на род, произвођачи који имају
своје грожђе размишљају о његовој финалној
продаји. Отуда је никло на десетине малих
произвођача који у својим домаћинствима
производе вина и који су на неки начин попунили ову винску српску сцену.
Са друге стране, у последњих десетак година је порастао и квалитет српских вина, јер
су произвођачи схватили да традиционална
производња не даје резултате, већ су морали и да се стручно оспособе, како би умели
да производе исправна вина и технички дорађена, како би била спремна за употребу у
HoReCa и ритејл сектору. Такође, велики број
младих који су отишли за време ратова на
просторима бивше Југославије у иностранство, по повратку у Србију донели су винску
културу из западноевропских земаља, што је
све допринело да се тренд потрошње рашири
на овим просторима, а самим тим и приче о
винима.
„Србија је виноградарска земља, па је велики број туриста који су последњих 7-8 година долазили у Србију, поготово у Београд и
Нови Сад, кроз жељу да пробају храну и вино
са ових простора допринео ширењу винске
културе и потрошње српских вина. Дакле,
ради се о синергизму више различитих утицаја који су допринели тренду побољшања
српске винске сцене и потрошње вина у Србији“, истиче Александровић.
Мија Радовановић из Подрума „Радовановић“ потврђује нашу констатацију о успеху
српског винарства и истиче да је пре свега у
питању индивидуални напор сваког винара
који траје деценијама, у њиховом случају три деценије. И све захваљујући искључиво
личним или прецизније речено, породичним
улагањима, заједништву и напорима које
су скупа улагали сви запослени у тој винарији. „Много је времена било потребно да
се подигну квалитетни виногради, прошире
прерађивачки капацитети, набави врхунска
опрема, изнегују кадрови, пронађе пут на тр-
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жишту и обезбеди адекватно место на њему
за домаћа вина“, каже Радовановић.
Фирма „Рубин“ АД представља, срећом,
један од светлих примера успешне транзиције некадашњих социјалистичких гиганата,
који је успео да опстане на тржишту. Основан је 1955. године као предузеће за производњу и трговину грожђем и вином, алкохолним и безалкохолним пићима, са циљем
развоја виноградарства и производње вина и
алкохолних пића на бази грожђа у региону
Крушевца. „Рубин“ је и данас један од већих
произвођача вина и жестоких алкохолних
пића у Србији, а значајну количину производа пласира на тржиште Русије. У „Рубину“
истичу да је виноградарство, нажалост, 90их година било потпуно девастирано, али
да у последњих 15 година поново почиње
да се развија и заузима значајно место у
пољопривреди Србије, што је за последицу
имало подизање квалитета српских вина.
У све три винарије истичу да је главни
проблеми са којим се суочавају непрестана
борба са природом.
„Производња грожђа и вина је фабрика
под ведрим небом, дакле велики утицај на
квалитет вина и успех у виноградарско-винарској производњи имају климатске прилике.
Највећи проблем је град, односно недовољно
решена противградна заштита. Држава мора
да стави акценат на противградну заштиту
како би заштитила целу територију Србије, а
самим тим и виноградарство ове земље“, истиче Божидар Александровић.
У Подруму „Радовановић“ кажу: „Ако занемаримо природу и њене ћуди које остављају
дубок траг у нашем послу, јер врхунско вино
зависи од врхунског квалитета грожђа, а њега
нема без природних услова у којима сазрева,
онда, када говоримо о проблемима, они нажалост долазе углавном од административних
препрека, спорости у реаговању на захтеве
нас винара и самог тржишта, наплате потра-

живања, неких царинских прописа и процедура које утичу на увоз опреме или репроматеријала и на извоз готових производа, односно
вина“.
У производњи грожђа и вина постоји
константна потреба за радницима, како сезонским тако и стручним кадровима, пре
свега инжењерима технологије и енолозима.
За резидбу је потребно 6-7 радника по хектару и то је обично период касне јесени или
крај зиме, док су у сезони вегетације углавном потребна два до три радника за заштиту
винограда, зелену резидбу и сличне послове.
У време бербе тај број се знатно увећава и
пре свега зависи од временских околности
и периода сазревања грожђа, а креће се од
неколико десетина радника па навише, у зависности од површине винограда.
Српском винарству недостаје и стручна
радна снага. У Винарији ,,Александровић“ истичу да је овај проблем већ деценијама присутан на овим просторима. Да би се врхунска вина производила стручњаци морају да
познају област виноградарства и винарства,
значи држава мора заједно са пољопривредним факултетима да оформи један нови
смер, који би уједно обрађивао виноградарство и винарство и после 4-5 година изнедрио комплетне стручњаке, дакле да у једном
човеку буде добар виноградар и добар технолог, односно енолог. Сада су ове две ствари
раздвојене, па имамо стручњаке за виноградарство који не знају како се производи вино,
а са друге стране имамо винаре који не знају
како се производи грожђе, а једно без другог
не може. Када се ове области обједине тада
ће и ниво знања и стручности у нашој земљи
да порасте, а то ће се одмах одразити и на
квалитет српских вина.
Мија Радовановић потврђује примером
њихове винарије ово претходно наведено и
истиче да они нису имали проблем недостатка стручне радне снаге, с обзиром да је Подрум „Радовановић“ прва приватна винарија у
Србији, те да је он сам, као и један број његових сарадника, искуство стицао у „Навиповом“ подруму у Крњеву.
„Како су године одмицале, они који су
били почетници у одређеним пословима,
сада иза себе имају велико и значајно искуство и знање, почев од орезивања, преко бербе, па до прераде и производње вина. Готово
80 процената запослених у овој винарији је
управо из Крњева, многи чак и из исте улице,
што је у значајној мери допринело ефикасном раду и привржености винарији. Међутим, оно што за младе и стручне људе, поготово из урбаних средина и великих градова,
може бити проблем код тражења посла, јесте
напуштање града и одлазак на село, а то је у
овом послу неминовно, јер виногради се налазе и ничу у унутрашњости.
Иако смо почели као породична винарија, ми данас запошљавамо 35 радника,
који имају стални радни однос. Добром орга-
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низацијом посла, прерасподелом времена и
пре свега, срећом да су сви наши радници оспособљени за различите послове, можемо у
сваком тренутку да одговоримо на обавезе и
у самом винограду и у винарији. Наравно, ово
је специфична делатност, јер су берба грожђа,
прерада, одлежавање вина тачно дефинисани и условљени радни процеси, па овај број
запослених током читаве године обави све
послове и задатке без икаквих проблема.
Пошто берба грожђа представља и одређени
ритуал и велико задовољство за све нас, ту се
окупи и велики број пријатеља и гостију. Уз
добро вино никоме овај посао не представља
тешкоћу“, истиче Мија Радовановић.
У „Рубину“ из Крушевца се, међутим,
срећу са недостатком радне снаге, пре свега
у периодима резидбе и бербе, што је последица управо величине винограда којима располаже овај произвођач. Будући да су радови
у винограду временски ограничени и да морају да се обаве квалитетно у предвиђеном
року, има дана када ангажују и до 300 сезонских радника. „Рубин“ има највеће површине
под виноградима у роду, чак 1.200 хектара од
Ћуприје до Прешева, на 18 локација.
Кажу да стручну радну снагу имају, јер
су познати по томе да запошљавају приправнике технологе који затим пролазе кроз све
процесе у фабрици, стичу практична знања
уз помоћ старијих колега како би се оспособили за самосталан рад. Прошле године је у
„Рубину“ своју каријеру започело троје младих технолога, док су ове године отворени за
стручну праксу младих приправника из различитих области.
Кад се берба заврши, грожђе смуља, масуљ превре, вино потече, тада почињу нови
проблеми - како га пласирати, коме. Наши
саговорници су тај проблем решили пре свега квалитетом својих производа, међутим,
генерално у српском винарству постоји још
места за унапређење свега што се тиче пласмана, поготово на инострана тржишта.
Да би Србија заузела значајно место на
винским мапама региона, Европе па и света,
неопходно је да уз добра вина има и значајну
промоцију овог производа, сматрају у Подруму „Радовановић“. Наступи наших винара на
међународним сајмовима или салонима вина
до сада су били углавном у режији и о трош-
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ку самих винара или одређеног еснафског
удружења. Ту би држава морала много више
да учини, као што то рецимо чини Привредна комора Србије (ПКС), која је организовала
одређене наступе на винским смотрама, наравно са ограниченим средствима, па тиме и
на ограниченом простору, који је недовољан
да представи више наших винарија.
У Винарији „Александровић“, са друге
стране, сматрају да Србија треба да уради националну стратегију наступа на тржиштима
ван Србије, јер јако ретко учествујемо на међународним сајмовима. Ове године је у суорганизацији ПКС и значајнијих произвођача вина
у Србији дошло до наступа у Дизелдорфу на
PROWEIN сајму, једном од највећих светских
сајмова, што је посебно значајно за Србију.
„Потребно је прво израдити стратегију
о заједничким наступима на међународним
сајмовима, затим обезбедити и синхронизовати деловање свих институција - Министарства пољопривреде и удружења произвођача вина, Привредне коморе, да се у једној
заједничкој акцији обезбеди маркетинг српских вина. Земље из окружења велики акценат стављају на промоцију својих вина на
трећим тржиштима, па зашто то не би радила и Србија“, сматра Божидар Александровић
и истиче чињеницу да у Србији не постоји ни
маркетинг усмерен на свест потрошача да
Србија има своје винограде, своја вина и да је
ствар националне и економске културе да се
у Србији пију српска вина.
Мија Радовановић сматра да Србија треба да више уложи у вински туризам. „Пошто
наша вина не могу масовно у свет, држава би
могла пуно тога да учини да свет и туристе
доведе у Србију. Да би тај сегмент био што
бољи и успешнији, држава мора да уложи у
инфраструктуру. Узмимо за пример нашу винарију која се налази на само 100 метара од
ауто-пута Београд-Ниш, а да бисте стигли до
нас, морате да се возите много дуже. У другим државама би због развоја, не само винског туризма, то већ било увелико решено.
Када би се лакше и брже стизало до винарија
широм Србије, замислите колико би то туриста довело, колико нових ноћења, ресторана,
нових радних места“, каже Радовановић.
На сличан начин размишљају и у „Рубину“
и сматрају да је неопходна помоћ државе како
бисмо брендирали Србију као виноградарску
регију и са тим постакли вински туризам.
И када се све то буде одрадило, и стратегије и промоције, поставља се питање шта
је то што Србија може да понуди љубитељима вина у свету, а да буде ново, аутентично.

Да ли су то светски позната сортна вина или
ипак нешто домаће, аутентично?
Божа Александровић сматра да Србија
има одличне климатске и земљишне услове,
одличан тероар за производњу белих и црвених вина и управо то треба уградити у интернационалне сорте и добити специфичне
шардонее, кабернее, мерлое, итд.
„Са друге стране, тренд ширења аутохтоних сорти треба да се настави. Нажалост, Србија има јако мали број аутохтоних сорти и
мислим да у будућности акценат треба ставити на пар ових сорти које имају економски
значај за производњу, као што су прокупац и
тамњаника“, истиче Алексадровић.
Мија Радовановић сматра да је увођење
интернационалних сорти у српско винарство
био неопходан корак како би се подигао квалитет српских вина, јер готово су били уништени
велики државни произвођачи вина, запуштено стотине хектара винограда, дошло до пада
производње, уз поплаву иностраних вина различитог квалитета и порекла.
,,Све је то у значајној мери утицало на
опредељење малих винара шта ће садити у
својим виноградима. На то опредељење најчешће су утицали и делимично промењена
структура земљишта, климатски услови, добра и квалитетна лоза која може да издржи
одређене екстремне температуре, а да успут
да добар и квалитетан принос неопходан за
врхунско вино. Све су то разлози којима су
се руководили произвођачи вина који имају
и значајне сопствене поседе винограда, а то
опредељење било је углавном према интернационалним сортама. Ипак, радује сазнање
да се под аутохтоним сортама налази све
више површина и да се многи винари опредељују за домаће, помало заборављене сорте“, каже Радовановић.
У „Рубину“ посебно истичу чињеницу да
су управо они на сајму у Дизелдорфу свету
представили своја премиум вина, где је посебно место заузимао прокупац као наша
аутохтона сорта. Будући да је тренд у свету
да су вински познаваоци стално у потрази за
новим сортама, ово је била идеална прилика
да се кроз Прокупац представи и Србија као
земља која производи квалитетна вина и која
се налази на истој географској ширини као
Бордо у Француској или Тоскана у Италији.
Остаје нам да се надамо да ће напори
које чине произвођачи вина у Србији заједно
са Привредном комором Србије и државним
институцијама да дају још боље резултате у
пласману српских вина на светском тржишту
и тиме помогну како произвођачима тако и
држави у целини.
Јадранко Матић
16.05.2018. | Број 777 |
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НА 85. МЕЂУНАРОДНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ
Национална служба за запошљавање учествује
на 85. Међународном пољопривредном сајму који
се одржава од 15. до 21. маја 2018. године у Новом
Саду.
На штанду НСЗ незапослена лица моћи ће да добију све информације о услугама и актуелним програмима запошљавања и обука, а послодавци који
учествују на сајму имаће могућност да пријаве своје
потребе за радницима. Све пријаве биће прослеђене
на реализацију надлежним филијалама НСЗ.
Овим путем позивамо све заинтересоване
послодавце да узму учешће на 85. Међународном
пољопривредном сајму.

Подршка немачке организације „Хелп“

РАЗВОЈ МИКРО И МАЛИХ БИЗНИСА
Нови пројекат који финансира Влада Немачке „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана“, има за циљ отварање нових радних места и запошљавање. Започет је у априлу
прошле године и трајаће до децембра 2018, а подршку ће добити 40 корисника у оквиру делатности са
којима су конкурисали.
Заинтересованима за покретање или развој микро и малих бизниса на располагању су грантови у
опреми просечне вредности 2.400 евра, пословне и стручне обуке у складу са потребама, као и менторске услуге током трајања пројекта. Обавезе корисника који потпишу уговор о донацији су финансијско
учешће у износу од 20% од вредности опреме, 8 сати друштвено-корисног рада. Такође, морају да законски региструју делатност и запосле једног радника, али и да прођу обавезну обуку, коју организује
„Хелп“.
Весна Лазаревић, саветник за пољопривреду Пирота, истакла је да је „Хелп“ у сарадњи са Градом у
последњих 10 година подржао преко 400 корисника, а према подацима чак 70 одсто корисника се успешно бави започетим послом, што је, како је додала, изузетно добар резултат. Укупна вредност пројекта је
2.975.000 евра, а Град Пирот учествује средствима у износу од 38.000 евра.
„Хелп“ (HELP) је немачка невладина хуманитарна организација активна у целом свету, а посебно када је реч о хуманитарном раду и сарадњи са локалним самоуправама и невладиним организацијама које познају потребе локалног становништва. „Хелп“ мисија у Републици Србији присутна је од
новембра 1999. године, обезбеђујући пре свега социјално-економску помоћ за угрожено становништво, избегла и интерно расељена лица и ромско
становништво. Један од главних пројеката који „Хелп“ спроводи у Србији јесте обука и подршка започињању самосталног бизниса, чиме подржава
националну стратегију за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Задржати младе лекаре у Србији

ПОСАО ЗА 100 НАЈБОЉИХ
Стотину најбољих дипломаца медицинских факултета у Србији у наредних неколико недеља добиће посао у здравственим установама у Србији, договорено је на састанку декана медицинских факултета и министра здравља
Златибора Лончара. Лончар каже да запошљавање најбољих дипломаца не
ремети планирана запошљавања у здравственим установама за ову годину и
да ће се конкурси за пријем лекара организовати како је предвиђено планом.
„Ово је додатно запошљавање и нема везе са планираним запошљавањем
за ову годину. Циљ нам је да се најбољи дипломци, сада већ млади лекари,
задрже у Србији“, рекао је министар Лончар. Он је нагласио да ће се обавити
појединачни разговори са кандидатима, те да ће се министарство потрудити
да изађе у сусрет њиховим жељама, везаним за избор специјализације и у
којим здравственим установама желе да раде. Уколико жеље не буду могле да им се испуне биће им понуђене друге опције.
„На нама је велика одговорност. Какву селекцију кадрова сада направимо тако ће нам бити здравство у будућности. За наредних 10, 15 година
они треба да преузму све важне функције“, рекао је Лончар.
Иницијатива за запошљавање најбољих младих лекара овим неће бити завршена, већ ће на сваких шест месеци медицински факултети
достављати Министарству здарвља спискове са именима најбољих дипломаца који су факултет завршили у року и са високим оценама.
Деканка Медицинског факултета у Нишу Добрила Станковић Арсић рекла је да је запошљавање најбољих дипломаца крупан корак ка
спречавању одласка младих лекара из Србије и крупан корак у даљем развоју српске медицине. Она је навела да на том факултету сваке године око 50 студената дипломира у року и са просечном оценом изнад 9,5.
Продекан за наставу Медицинског факултета у Београду Тања Јовановић каже да тај факултет годишње упише 450 буџетских студената и
50 самофинансирајућих, да половина њих студије заврши у року, а око 10 одсто са просечном оценом изнад 9.
„Имали смо велики проблем како да објаснимо најбољим студентима да за њих нема места у здравственом систему ове земље. Захвални
смо Министарству здравља и министру што је пружио могућност да се најбољи студенти запосле и остану у земљи“, закључила је Тања ЈоваИзвор: Танјуг
новић.
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Оснаживање малих и средњих предузећа

Инкубатор „Гнездо“

ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОЗА ПОВЕЗИВАЊЕ МЛАДИХ
И ИНСТИТУЦИЈА

Развојна агенција Србије расписала је Програм подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији, укупне вредности 140 милиона динара. Предузетници могу да рачунају на 50 одсто
суфинансирања пројекта, односно максимално до два милиона динара
подршке.
Идеја програма је развој привредних субјеката и повећање њихове
конкурентности у циљу повећања извоза и оснаживања сектора микро, малих, средњих предузећа и предузетника.
Програм је намењен предузетницима који се баве производњом
или прерадом, а суфинансираће се пројекти који се односе на: уређење
пословања у складу са захтевима међународних стандарда, усаглашавање производа са захтевима техничких прописа, развој технолошких
процеса, производа или услуга, индивидуални наступ на међународном сајму у иностранству.
Пријаве на пројекат се подносе лично или препорученом поштом
у aкредитованим регионалним развојним агенцијама, a конкурс траје
до утрошка средстава.
Списак акредитованих регионалних развојних агенција, као и остали детаљи конкурса, могу се пронаћи на интернет страници Развојне
агенције Србије: www.ras.gov.rs.

Српски произвођачи
на Сајму хране у Њујорку

ВЕЛИКА ШАНСА

Канцеларија за младе града Београда први пут је одржала Speed
date у Инкубатору „Гнездо“. Око 30 омладинских организација имало је
пословне разговоре са представницима Града Београда, Канцеларије
за младе, Министарства за спорт и омладину, Националне асоцијације
канцеларија за младе и Кровне организације младих Србије.
„Заједничким радом се трудимо да створимо услове да се омладинска политика и невладин сектор што више укључе у реализацију
мноштва пројеката, решавања проблема и креирања бољег пословног
амбијента у Београду и Србији. Све то има за циљ да млади људи остану
у свом граду и својој земљи, што је за град Београд на врху листе приоритета. Правимо стратегије и спроводимо их у дело и као одговоран
сервис наших суграђана желимо да знамо шта од нас траже грађани,
невладине организације и представници цивилног друштва. Разменом
мишљења долазимо до решења која умногоме побољшавају пословни
амбијент и креативност“, рекао је Драгомир Петронијевић, председник
Савета за запошљавање Београда.
Он је истакао да је Град сервис који жели да створи боље услове
и да је циљ да се спречи одлазак младих људи, који би своје пословне
идеје могли да реализују у нашој земљи. „У Научно-технолошком парку на Звездари ради више од 500 ИТ инжењера, који зарађују одлично
и то је прави пример да се у Београду и Србији и те како може успешно
пословати”, објаснио је Петронијевић.
„Циљ овог дијалога је унапређење и развитак омладинске политике у Београду. Желимо да чујемо са каквим се проблемима сусрећу
млади који су на почетку каријере, али и да чујемо њихове предлоге,
сугестије и критике“, каже заменик директора Канцеларије за младе
Немања Марковић.
Догађај је имао за циљ умрежавање и боље упознавање организација за младе међусобно, али и њихово повезивање и проналажење
додатних информација за даљи рад кроз разговор са представницима
Министарства омладине и спорта, Националне асоцијације канцеларија за младе, Кровне организације младих Србије, као и Канцеларије
за младе града Београда.

Швајцарска донира 95 милиона евра

Домаћи ајвар, воћни намази, тартуфи и производи од печурака
неки су од производа које ће наши мали произвођачи представити на
престижном сајму Fancy Food Show у Њујорку. Сајам се одржава од 30.
јуна до 2. јула.
После скоро десет година паузе, српски произвођачи се враћају на
Сајам хране у Њујорку. Пут Америке у јуну ће кренути девет домаћих
произвођача, који ће представити најразличитији спој укуса - сирови
мед из Војводине, ариљско воће, сир са Фрушке горе, војвођанске тартуфе, намаз од шумских печурака, воћне производе из Пожеге (Happy
Honey, Вртлари, Фришки јазачки сир, Truff Truff, Станишић био, Моје
гнездо, Гранум сунцокрет и Слатка јесен).
Селекцију произвођача вршио је УСАИД, а у организацији одласка
наших произвођача учествовала је и Color Press Group.
„Ово је прилика да купци из целог света упознају српске производе
на прави начин. Трудили смо се да произвођачи буду из свих делова
Србије и да пласирају најразличитије врсте хране“, рекао је директор
групације Роберт Чобан.
Сајам у Њујорку сваке године приказује широк спектар иновативних производа и због интерактивног карактера нуди велике могућности за повезивање са стручњацима из области прехрамбене индустрије. Наши произвођачи на овом светском сајму, осим презентовања
својих производа, могу да добију нове идеје, виде најновије технике у
гастрономији и да присуствују бројним едукативним семинарима и
дегустацијама.
Наши произвођачи кажу да је сајам велика шанса коју би требало
да сви искористе добрим заједничким наступом, као и да је ово доказ да
су мали произвођачи препознати као нова струка у српској економији.
О детаљима представљања наших произвођача биће речи на догађају
„Food Talk 2018”, који ће се одржати 8. јуна у хотелу „Шератон“ у Новом Саду.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОДСТИЦАЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
У СРБИЈИ
Швајцарска ће у наредне четири године у Србији донирати 95 милиона евра за програме у области запошљавања, економског развоја, управљања и одрживе енергије. Фокус подршке предузетништву у Србији је
на младима и иновацијама, а биће реализована кроз помоћ стручњака.
„Предузетнички програм је конципиран на начин да индиректно
пружа подршку, подржава развој предузетничког екосистема и различите организације које даље подржавају предузетнике. Идеја је да се
те организације оснаже, кроз јачање њихових капацитета и довођење
међународних стручњака и консултаната. На тај начин стотине људи
развијаће и унапређивати своје бизнис идеје”, објаснио је директор Секретаријата за економске послове Швајцарске Иво Герман.
Он је најавио програм у области енергетске ефикасности у Србији,
где ће Швајцарска покушати да примени свој концепт енергетских градова који у тој земљи постоји 20 година. „Тај програм биће започет у
јуну ове године у четири града у Србији: Параћину, Ужицу, Врбасу и
Крушевцу, а идеја је да се прошири и на друге градове“, каже Герман.
Директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу Урсула Лојбли прецизирала је да ће 45 милиона бити намењено запошљавању и економском
развоју, 36 милиона евра за управљање и 14 милиона за одрживу енергију.
Најављено је и да ће у области пољопривредне производње Швајцарска наставити да помаже породичне бизнисе за производњу и прераду поврћа и воћа у Србији. Ради се и на пилот програму за приступ
финансијама, јер су то биле и највеће потешкоће са којима су се до сада
Извор: Бета
суочавали пољопривредници у Србији.
16.05.2018. | Број 777 |
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

